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(1  ) ةداملا

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 2013 )  نيقوعملا  صاخشألا  تاءافعإ  ماظن  ماظنلا (  اذه  ىمسي 

(2  ) ةداملا

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

 . نيقوعملا صاخشألا  قوقح  نوناق  نوناقلا :

 . نيقوعملا صاخشألا  نوؤشل  ىلعألا  سلجملا  سلجملا :

 . سلجملا سيئر  سيئرلا :

 . سلجملا ماع  نيمأ  ماعلا : نيمألا 

ةيلقعلا وأ  ةيسفنلا  وأ  ةيمسجلا  هتاردق  وأ  هساوح  نم  يأ  يف  رقتسم  لكشب  يئزج  وأ  يلك  روصقب  باصم  صخـش  لك  قوعملا : صخـشلا 
ريغ نم  هلاثمأ  فورظ  يف  ةيداعلا  هتايح  تابلطتم  ةيبلت  عيطتـسي  ثيحب ال  لمعلا  وأ  ليهأتلا  وأ  ملعتلا  ةيناكما  نم  دـحي  يذـلا  ىدـملا  ىلإ 

 . نيقوعملا

 . ماظنلا اذه  ماكحأ  بجومب  ةلكشملا  ةيكرمجلا  تاءافعإلا  ةنجل  ةنجللا :

 . ماظنلا اذه  ماكحأ  بجومب  ةلكشملا  ةصصختملا  ةينفلاو  ةيبطلا  ةنجللا  صتخملا : يصيخشتلا  عجرملا 

امثيح ةدعملا  لئاسولاو  تاودألاو  تادعملا  ريفوتو  ناكملا  ثيح  نم  ةيئيبلا  فورظلا  ةـمءاومل  ةـمزاللا  تازيهجتلا  ةـلوقعملا : تازيهجتلا 
 . نيرخآلا عم  ةاواسملا  مدق  ىلع  مهقوقحل  نيقوعملا  صاخشألا  ةسرامم  نامضل  امزال  كلذ  ناك 

نيرـشعو دحاوو  ةئام  ىلع  نهلوط  ديزي  يتاوللا ال  ثانإلاو  ارتمتنـس  نيثالثو  دحاوو  ةئام  ىلع  مهلوط  ديزي  نيذلا ال  روكذلا  ةـماقلا : راصق 
 . نيسنجلل رتمتنس  ةئام  نع  لقي  الو  ارتمتنس 

(3  ) ةداملا

ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تاقاعإلا  صيخـشت  ىلوتت  ةقالعلا  تاذ  تاهجلا  نم  ةصـصختم  ةينفو  ةيبط  ةـنجل  سلجملا  نم  رارقب  لكـشت 
ةنجللا هذه  ربتعت  ماظنلا  اذه  تاياغلو  اهيلع  ضرعت  يتلا  تالاحلا  صوصخب  ةيبطلا  ريراقتلا  رادصإو  اهتاجرد  دـيدحتو  ماظنلا  اذـه  نم  ( 6)

تاميلعت بجومب  اهلمعب  قلعتت  ىرخأ  رومأ  يأو  اهتاعامتجاو  اهليكشت  ةيفيكو  اهيلع  فارـشإلاو  اهنوؤش  مظنتو  اصتخم ،  ايـصيخشت  اعجرم 
 . ةياغلا هذهل  سلجملا  اهردصي 

(4  ) ةداملا

هماقم موقي  نم  وأ  كرامجلا  ةرئاد  ىدل  تاءافعالا  ريدم  ةسائرب  ةيكرمجلا )  تاءافعإلا  ةنجل  ىمست (  كرامجلا  ةرئاد  يف  ةنجل  لكـشت  أ -
:- نم لك  ةيوضعو  هبايغ  لاح  يف 

 . ةحصلا ريزو  هيمسي  ةحصلا  ةرازو  نم  بيبط  - 1

 . ةيبطلا تامدخلا  ريدم  هيمسي  ةيكلملا  ةيبطلا  تامدخلا  نم  بيبط  - 2

 . ةيعامتجالا ةيمنتلا  ريزو  هيمسي  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  نع  لثمم  - 3

 . ةرئادلا ماع  ريدم  هيمسي  تاعيبملاو  لخدلا  ةبيرض  ةرئاد  نع  لثمم  - 4

 . ةرادإلا ريدم  هيمسي  ماعلا  نمألا  ةيريدم  يف  تابكرملاو  نيقاوسلا  صيخرت  ةرادإ  نع  لثمم  - 5

 . سيئرلا هيمسي  سلجملا  نع  لثمم  - 6

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ةنجللا  ىلوتت  ب -

 . ءافعالا يبلاط  نيقوعملا  صاخشألا  ةلباقم  - 1

 . همدع وأ  ءافعإلاب  بيسنتلا  - 2



 . ذيفنتلل ةينعملا  ةهجلا  ىلإ  رارقلا  ةلاحإ  - 3

نم نوكي  نأ  ىلع  اهئاضعأ  ةيبلغأ  روضحب  اينوناق  اهعامتجا  نوكيو  ةجاحلا  تعد  املكو  يرود  لكـشب  اهـسيئر  نم  ةوعدب  ةنجللا  عمتجت  ج -
 . اهئاضعأ تاوصأ  ةيبلغأب  اهتارارق  ذختتو  سيئرلا ،  مهنيب 

 . هنع اليدب  اهلثمي  يتلا  ةهجلا  يمست  بابسألا  نم  ببس  يأل  ةنجللا  ءاضعأ  نم  يأ  ةيوضع  روغش  لاح  يف  - 1 د -

 . ةدحاو ةرمل  ديدجتلل  ةلباق  ةنس  ةنجللا  يف  ةيوضعلا  ةدم  نوكت  - 2

اهتاسلج رـضاحم  نيودـتو  اهتاعامتجال  ةوعدـلا  ىلوتي  ةـنجللا  رـسل  انيما  ةرئادـلا  يفظوم  نيب  نم  كرامجلا  ةرئاد  ماـع  ريدـم  يمـسي  ه -
 . اهتارارق ذيفنت  ةعباتمو  اهتالجس  ميظنتو 

تأترأ اذإ  ىرخأ  ةهج  يأ  وأ  ةحصلا  ةرازو  وأ  سلجملا  لالخ  نم  ةيملعلا  تاصاصتخالا  فلتخم  نم  ةربخلا  يوذ  يأرب  سنأتـست  نأ  ةنجلل  و -
 . كلذ

 . سلجملاو ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  ىلإ  ةنجللا  تارارق  نم  خسن  لسرت  ز -

(5  ) ةداملا

يئزج روصقب  باصملا  وأ  يلك  روصقب  باصملا  قوعملا  صخشلا  مادختسال  ةدحاو  لقن  ةطساو  ىفعت  كرامجلا ،  نوناق  ماكحأ  ةاعارم  عم 
 ) ةبـسنب ةصاخلا  ةبيرـضلل  عضختو  ىرخأ ،  موسر  يأو  تادراولا  عباوط  موسرو  تاعيبملا  ىلع  ةـماعلا  ةبيرـضلاو  ةـيكرمجلا  موسرلا  نم 

 . تاعيبملا ىلع  ةماعلا  ةبيرضلا  نوناق  بجومب  ةددحملا  رفص ) 

(6  ) ةداملا

:- ةيلاتلا طورشلاو  سسألا  قفو  يلك  روصقب  باصملا  صخشلل  ماظنلا  اذه  نم  ( 5  ) ةداملا يف  هيلع  صوصنملا  ءافعإلا  نوكي 

 . اينطو امقر  لمحيو  ةيسنجلا  يندرأ  ءافعإلا  نم  ديفتسملا  نوكي  نأ  أ -

:- ةيلاتلا تاقاعالا  تائف  نمض  نم  هتباصا  نوكت  نأ  ب -

 . ةيسفنو ةيئامن  سيياقمو  تارابتخاو  جئاتن  ىلع  ءانب  دحوتلا  ديدشلا  يئامنلا  بارطضالا  تالاح  اهيف  امب  ةديدشلا  ةيلقعلا  ةقاعإلا  - 1

وأ مسجلل  يلوطلا  يفـصنلا  ماتلا  للـشلا  وأ  ةـعبرألا  فارطألل  ماتلا  للـشلا  وأ  امهدـحأ  وأ  نييولعلا  نيفرطلل  رتبلا  وأ  ماـتلا  للـشلا  - 2
 . ءافشلل لباقلا  ريغ  مئادلا  ديدشلا  يغامدلا  للشلا 

 . ةمئادو ةديدش  ةقاعإ  ىلإ  ىدأ  يذلاو  مدقتملا  يحيوللا  بلصتلا  - 3

 . ىلع 6/60 راصبإلا  ةدح  ديزت  نأ ال  ىلع  ديدشلا  رصبلا  فعض  وأ  نينيعلا ،  اتلكل  ماتلا  رصبلا  فك  - 4

طرتشي ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تائفلل  ةبكرملا  ءافعإ  حنم  تاياغلو  رخآ  ماظن  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ج -
:- يلي ام 

يـصيخشتلا عجرملا  ىلإ  هليوحتب  اهرودب  موقت  يتلاو  هنكـس  ةقطنم  يف  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةـيريدم  ىلإ  هبلط  ءافعإلا  بلاط  مدـقي  نأ  - 1
ةيمنتلا ةـيريدم  نم  يمـسر  باـتكب  يبـطلا  ريرقتلا  قفريو  يلوصأ  يبـط  ريرقت  بجوـمب  يحـصلا  هعقاو  ناـيبل  سلجملا  ىدـل  صتخملا 

همدع نم  ءافعإلل  هقاقحتـسا  ىدـم  نايبل  كلذو  ةـنجللا  ىلع  هضرعل  كرامجلا  ةرئاد  ىلإ  ةـقالعلا  بحاص  عم  لوحيو  ةـينعملا  ةـيعامتجالا 
 . صوصخلا اذهب  رارقلا  ذاختال  هضوفي  نم  وأ  كرامجلا  ماع  ريدم  ىلإ  كلذب  بيسنتلا  عفرو 

 ( . يس يس   1600  ) ىلع ةبكرملا  كرحم  ةعس  ديزت  نأ ال  - 2

اثيدح ةرداص  هل  ةايح  دقفت  ةداهـش  زاربإ  وأ  صيخرتلا  ةرادا  ىدل  ءافعإلا  بحاص  روضحب  ةافعملا  ةبكرملل  يونـسلا  صيخرتلا  ددـجي  نأ  - 3
 . تازاوجلاو ةيندملا  لاوحألا  ةرئاد  نع 

وأ هيلو  ىلع  وأ  هيلع  بجي  ةبكرملا  ةدايق  ىلع  ةردقلا  وأ  ةينوناقلا  ةيلهألا  كلمي  الو  يلك  روصقب  باصملا  صخـشلل  ءافعإلا  حـنم  اذإ  - 1 د -
ةبكرملا مادختسا  تاياغل  صاخ  لمع  دقعب  رخآ  صخـش  يأ  وأ  مهعورف  وأ  ةيناثلا  ةجردلا  ىتح  هبراقا  نم  نينثا  وأ  صخـش  ةيمـست  هيـصو 

دوزتو كلذب  ةصاخ  تاقاطب  سلجملا  نم  ردصتو  لوعفملا  ةيراس  ةدايق  ةـصخر  ىلع  مهنم  يأ  لوصح  ةطيرـش  قوعملا  صخـشلا  ةـمدخل 
 . تامولعملا هذهب  كرامجلا  ةرئاد 

بحاص ةمدخل  اهمادختـساب  يلوصأ  دـهعت  ميدـقت  قوعملا  صخـشلا  مادختـسال  ةصـصخملا  ةـبكرملا  ةدايقب  نيلوخملا  صاخـشألا  ىلع  - 2
:- يلي ام  نمضتي  ءافعإلا 

 . ريغلا نم  اهتدايق  مدع  - 

 . اهلجأ نم  تيفعأ  يتلا  ةياغلا  ريغل  اهمادختسا  مدع  - 

 . كرامجلا ةرئاد  ةقفاوم  دعبو  ةعبتملا  لوصألل  اقفوو  يصولا  وأ  يلولا  ةقفاومب  الإ  اهيف  فرصتلا  وأ  اهعيب  مدع  - 

 . ارصق اهباحصا  ناك  اذإ  تاقاعالا  ددعت  لاح  يف  ةدحاولا  ةرسألل  وأ  ءافعإلا  بحاصل  اقباس  ةافعم  ةبكرم  ةيكلم  مدع  - 

 . ءافعإلا بحاص  ةافو  دعب  صيخرتلا  ةراداو  كرامجلا  ةرئادل  ةافعملا  ةبكرملا  دويق  ةيوست  - 

اهب صاخلا  يكرمجلا  نايبلا  ليجست  خيرات  ىلع  تاونس  ( 5  ) يضم لبق  اهلادبتسا  وأ  ةافعملا  ةبكرملا  ةيكلم  لقن  يف  فرصتلا  زوجي  ال  ه -
رخآ قوعم  صخش  لامعتسإل  ةافعم  ةبكرم  صيخرتلا  ةرادإ  يف  اهليجست  ىلع  تضم  يتلا  ةقباسلا  ةدملا  ةدملا  هذه  نمـض  نم  بستحتو 



 . رخآ ءافعإ  يأل  وأ 

بحاص لكل  ةـبكرم  ءافعإ  حـنم  متي  ةدـحاولا  ةرـسألا  يف  ةداملا  هذـه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  تاقاعإلا  تائف  ددـعت  لاح  يف  - 1 و -
ةدحاو ةبكرمل  ءافعإ  حنم  متيف  ارصق  ةدحاولا  ةرسألا  يف  ةقاعإلا  باحـصأ  ناك  اذإ  امأ  هرمع  نم  ةرـشع  ةنماثلا  زواجت  اهدارفا  نم  ةقاعا 

 . ةرسألا هذهل 

 . ةرقفلا هذه  نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأل  افالخ  ءافعإلا  حنم  راركت  عنمل  ةمزاللا  ريبادتلا  ذاختا  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  ىلع  - 2

ليجـستو كرامجلا  ةرئاد  ىدـل  هليجـستو  يكرمجلا  نايبلا  ميظنت  متي  ةداـملا ،  هذـه  نم  د )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دـنبلا ماكحأ  ةاعارم  عم  ز -
بـسح ءانتقإلا  ةـصخر  ىلع  ةـبكرملا  ةدايقب  نيلوخملا  صاخـشألا  ءامـسا  نيودـتو  ءافعإلا  بحاص  مساـب  صيخرتلا  ةرادا  ىدـل  ةـبكرملا 

 . سلجملا نع  ةرداصلا  ةقاطبلا 

ةـصخر ىلع  يلك  روصقب  باصملا  قوعملا  صخـشلا  لوصح  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  تائفلل  ءافعإلا  حـنمل  طرتشي  ال  ح -
 . ةدايق

(7  ) ةداملا

:- ةيلاتلا طورشلاو  سسألا  قفو  يئزج  روصقب  باصملا  صخشلل  ماظنلا  اذه  نم  ( 5  ) ةداملا يف  هيلع  صوصنملا  ءافعإلا  نوكي 

 . اينطو امقر  لمحيو  ةيسنجلا  يندرأ  ءافعإلا  نم  ديفتسملا  نوكي  نأ  أ -

:- ايفيظو ايلعلا  فارطألا  ميلس  نوكي  نأ  ىلع  ةيلاتلا  تاقاعالا  تائف  نمض  نم  هتباصا  نوكت  نأ  ب -

 . امهيلع دامتعالا  عيطتسي  ثيحب ال  امهدحأل  وأ  مئادلاو  ماتلا  ةيلفسلا  فارطألل  يفيظولا  لطعتلا  وأ  للشلا  - 1

 . امهدحأ وأ  نييلفسلا  نيفرطلا  ةفيظو  رتبلا  اذه  لطعي  نأ  ةطيرش  امهنم  ءزج  وأ  امهدحأ  وأ  نييلفسلا  نيفرطلا  رتب  - 2

 . ضرم يأ  ببسب  امهدحأ  وأ  نييلفسلا  نيفرطلل  ماتلاو  مئادلا  يفيظولا  لطعتلا  - 3

 . يلكلا ممصلا  - 4

لكـشي نأو ال  مسجلا  لوطو  مجح  عم  بسانتيو  ايفيظو  ةيولعلاو  ةيلفـسلا  فارطألا  ميلـس  مهنم  يأ  نوكي  نأ  ةطيرـش  ةماقلا  راصق  - 5
صخر يبلاطل  ةيحـصلا  ةقايللا  طورـشو  تاميلعت  يف  ةدراولا  ةـينفلاو  ةيحـصلا  طورـشلا  هيلع  قبطنت  نأو  ةـماعلا  ةمالـسلا  ىلع  ارطخ 

 . صيخرتلا ةرادا  اهددحت  يتلا  ةدايقلا 

:- يلي امب  مايقلا  ةيريدملا  هذه  ىلعو  هنكس  ةقطنم  يف  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةيريدم  ىلإ  ءافعإلا  بلط  يئزج  روصقب  باصملا  مدقي  نأ  ج -

 . ةينعملا ةحصلا  ةيريدم  يف  ةيزكرملا  ةيبطلا  ةنجللا  ىلإ  ءافعالا  بلاط  ليوحت  - 1

يبط ريرقت  بجومب  يحصلا  هعقاو  نايبل  سلجملا  يف  صتخملا  يـصيخشتلا  عجرملا  ىلإ  ةديدشلا  ةيعمـسلا  ةقاعإلاب  باصملا  ليوحت  - 2
 . سلجملا نم  دمتعمو  موتخمو  عقوم  يمسر  يلوصأ 

ةنجللا ىلع  هضرعل  كراـمجلا  ةرئاد  ىلإ  ةـقالعلا  بحاـص  عم  هليوحتو  ةـيعامتجالا  ةـيمنتلا  ةـيريدم  نم  باـتكب  يبـطلا  ريرقتلا  قاـفرأ  - 3
 . همدع وأ  ءافعإلاب  بسانملا  رارقلا  ذاختال  هضوفي  نم  وأ  كرامجلا  ماع  ريدم  ىلإ  هنأشب  بيسنتلا  عفرو  بلطلا  ةساردل 

 . رصبلا ةساح  ةمالس  ةطيرش  ريسلا  نوناق  ماكحأ  بجومب  ةدايق  ةصخر  ىلع  لوصحلا  تاياغل  ةنس  ( 18  ) نع هرمع  لقي  نأ ال  د -

صيلختلا لبق  ةقاعالل  ةقحتـسملا  ةدايقلا  ةـئف  بسح  لوعفملا  ةـيراس  تابكرملاو  نيقاوسلا  صيخرت  ةرادإ  نم  ةدايق  ةـصخر  زربي  نأ  ه -
 . يكرمجلا صيلختلا  زكرم  ىدل  ةبكرملا  ىلع 

الإ اهمادختسا  مدعو  كرامجلا  ةرئاد  ملع  نود  اهيف  فرصتلا  وأ  ةبكرملا  عيب  مدعب  هبجومب  مزتلي  ايـصخش  ادهعت  ءافعإلا  بلاط  مدقي  نأ  و -
خيرات نم  رهشأ  ةثالث  لالخ  ةافعملا  ةبكرملا  دويق  ةيوستب  هترسا  مزتلت  لاوحألا  عيمج  يفو  اهؤافعا  قبس  ةبكرم  ةيكلم  مدعو  ايـصخش  هنم 

 . هتافو

(8  ) ةداملا

ىلع اهكرحم  ةعس  ديزت  ةبكرم  ةدايق  لاوحألا  نم  لاح  يأب  يئزج  روصقب  باصملا  صخشلل  حامسلا  زوجي  ةماعلا ال  ةمالسلا  تاياغل  - 1 أ -
 ( . يس يس   2500 ىلع (  اهكرحم  ةعس  ديزت  يتلا  كرتشملا  لقنلا  تارايس  و  يس )  يس   2200 ) 

ةعـس ديزت  الو  قئاسلا  مهيف  نمب  ةسمخ  ىلع  اهباكر  ددع  ديزي  يتلا ال  ةريغـصلا  بوكرلا  تارايـس  ىلع  ةماقلا  راصقل  ءافعإلا  رـصتقي  - 2
 ( . يس يس   ( 1600 ىلع (  ةديدشلا  ةيعمسلا  ةقاعالل  ةافعملا  تارايسلل  كرحملا  ةعس  ديزت  الو  يس )  يس   2200 ىلع (  اهكرحم 

رـسيألا يلفـسلا  فرطلا  يف  ةـقاعإ  وأ  ةدـيدشلا  ةيعمـسلا  ةـقاعإلا  ببـسب  يئزجلا  روصقلا  ءافعإ  ىلع  لـصاحلا  صخـشلل  حمـسي  ب -
ىلع لوصحلل  هقايلب  دـيفي  صيخرتلا  ةرادا  نم  ثيدـح  ريرقت  ىلع  لصاحلا  وأ  ةـيبطلا  ريراقتلا  بسح  ةـثلاث  ةـئف  ةدايق  ةـصخر  لـماحلاو 

الو يئزجلا  روصقلا  يقوعم  تابكرمب  صاخلا  زاهجلا  بيكرت  ىلإ  ةجاحلا  نود  ةبكرملا  لامعتـساب  كيتاموتوأ )  ةـثلاث (  ةـئف  ةدايق  ةـصخر 
 . ةماقلا راصق  وأ  نميألا  يلفسلا  فرطلا  يف  ةقاعإب  نيباصملا  وأ  يديألاب )  ةدايقلا  ةعباس (  ةئف  ةدايق  ةصخر  ىلع  نيلصاحلا  كلذ  لمشي 

باصملا قوعملا  صخـشلل  ةافعملا  ةـبكرملاب  ةـصاخلا  تازيهجتلا  ةـلازإ  زوجي  ةداملا ال  هذـه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  درو  ام  ةاعارم  عم  ج -
 . كرامجلا نوناق  يف  اهيلع  صوصنملا  تابوقعلل  فلاخملا  عضخي  اهتلازإ  لاح  يفو  نيلجرلا  نود  نيديلاب  اهتدايقل  يئزج  روصقب 

دعب ةدايقلا  ةصخر  ىلع  هلوصح  ناك  اذإ  ةئفلا  كلت  نم  ةبكرمل  ءافعإ  حـنمي  ةـنيعم  ةـئف  نم  ةدايق  ةـصخر  لمحي  ءافعإلا  بلاط  ناك  اذإ  د -
ةـصخر ىلع  لوصحلا  هيلعو  ءافعإلا  رارق  يف  ةبكرملا  ةئف  ددحتف  ءافعإلا  بلط  دنع  ةدايق  ةـصخر  لمحي  نكي  مل  اذإ  امإ  ةـقاعإلا  ثودـح 

يتلا ةصخرلا  ةئف  كلذل  دمتعتو  اهب  اهريغ  لادبتـسا  وأ  ةبكرملا  صيخرت  دـيدجت  ىلع  قبطني  اذـهو  ةـبكرملا  كالتما  دـنع  ةـئفلا  كلتل  ةدايق 
 . ءافعإلا بحاص  اهلمحي 



 . ءافعإلا بحاص  اهلمحي 

قحتـسم نأ  ةنجلل  تبث  اذإ  كيتاموتا )  ةثلاثلا (  ىلإ  يديألاب )  ةدايقلا  ةعباسلا (  نم  ةدايقلا  ةئف  ليدعت  ةيكرمجلا  تاءافعالا  ةنجلل  قحي  ه -
 . يديألاب ةدايقلاب  صاخلا  زاهجلا  بيكرت  نود  ةافعملا  ةبكرملا  ةدايق  ىلع  رداق  ءافعإلا 

نايبلا ليجـست  خـيرات  نم  لقألا  ىلع  تاونـس  ثالث  يـضم  دـعب  الإ  ةافعملا  ةـبكرملا  لادبتـسا  يئزجلا  روصقلا  ءافعا  بحاصل  زوجي  ال  و -
 . اهب صاخلا  يكرمجلا 

بستحتو اهب  صاخلا  يكرمجلا  نايبلا  ليجست  خيرات  ىلع  تاونس  ثالث  يـضم  لبق  ةافعملا  ةبكرملا  ةيكلم  لقن  يف  فرـصتلا  زوجي  ال  ز -
رخآ قوعم  صخش  لامعتسال  ةافعم  ةبكرم  اهرابتعاب  صيخرتلا  ةرادإ  يف  اهليجـست  ىلع  تضم  يتلا  ةقباسلا  ةدملا  ةدملا  هذه  نمـض  نم 

 . رخآ عون  نم  ءافعإ  يأل  وأ 

تناك امهم  ةدحاو  ةرملو  ءابرهكو )  نيزنب  ةنيجه (  تابكرمب  ةـيلاحلا  مهتابكرم  ليدـبت  قباس  ءافعإ  ىلع  نيلـصاحلا  صاخـشألل  زوجي  ح -
 . ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  ام  قفو  كرحملا  ةعس  بسحو  ليدبتلا  اذه  ىلع  ةقباسلا  ةدملا 

(9  ) ةداملا

تـضرعت اذإ  ماظنلا  اذـه  يف  اهيلع  صوصنملا  ددـملا  ةاعارم  نود  قوعملا  صخـشلل  ةصـصخملا  ةاـفعملا  ةـبكرملا  لادبتـساب  حمـسي  أ -
اتلك يفو  كرامجلا  ةرئاد  ىدل  ةينفلا  ةنجللا  نم  ينف  ريرقت  ىلع  ءانب  لامعتسالل  اهتيحالص  مدع  تبث  وأ  اهبطـش  ىلإ  ىدأ  ثداحل  ةبكرملا 

وأ اهريدـصت  ةداعإ  وأ  اهيلع  ةـبترتملا  بئارـضلاو  ةـيكرمجلا  موسرلا  ءافيتسا  عم  يـصاشلا  صق  دـعب  اعطق  اهيلع  صلخي  نيتلاحلا  نيتاه 
 . لوصألا بسح  ةنيزخلا  حلاصل  اهنع  لزانتلا 

نويركـسعلا كلذ  نم  ىنثتـسيو  قباس ،  ءافعإ  ىلع  الـصاح  ناـك  اذإ  ماـظنلا  اذـه  ماـكحأ  بجومب  قوعملا  صخـشلا  ءاـفعإ  زوجي  ـال  ب -
عيبلاب هيف  اوفرصتو  قباس  ءافعإ  ىلع  اولصح  نيذلاو  لزانتلاو  عيبلاب  اهيف  فرصتلا  زوجي  يتلا  ىرخألا  تاءافعإلا  باحصأو  نويسامولبدلاو 

 . ةقاعإلاب مهتباصا  لبق  لزانتلا  وأ 

تيفعأ يتلا  ةياغلا  ريغل  تلمعتسا  وأ  ةدايقلاب  لوخملا  صخـشلا  وأ  ءافعإلا  بحاص  ريغ  نم  ةافعملا  ةبكرملا  ةدايق  تطبـض  لاح  يف  ج -
اقفو ةفلاخملا  كلت  نع  ةققحتملا  تامارغلاو  موسرلا  ىفوتست  نوناقلل  فلاخم  هجو  ىلع  اهنم  ءزج  يف  وأ  اهيف  فرصتلا  مت  وأ  اهلجأ  نم 

 . ريسلا نوناقو  كرامجلا  نوناقل 

لالخو دهعتلا  بجومب  ةافعملا  ةبكرملا  ةدايقب  لوخملا  صخشلا  وأ  ةثرولا  ىلع  ءافعإلا  نم  ديفتسملا  قوعملا  صخـشلا  ةافو  لاح  يف  د -
افالخو ةقالعلا  تاذ  تاهجلاو  صيخرتلا  ةراداو  ةـيندرألا  كرامجلا  ةرئاد  ىدـل  ةافعملا  ةـبكرملا  دويق  ةـيوست  ةافولا  خـيرات  نم  رهـشا  ( 3)

 . مهقحب ةينوناقلا  تاءارجإلا  ذختت  كلذل 

(10  ) ةداملا

غلابم يأ  نم  ىفعي  امك  هلزنم  يف  هتمدـخ  فدـهب  يندرألا  ريغ  لـماعلل  لـمعلا  حيرـصت  موسر  نم  هيـصو  هيلو  وأ  قوعملا  صخـشلا  ىفعي 
:- ةيلاتلا طورشلا  ترفاوت  اذإ  ةيفاضإ 

 . اينطو امقر  لمحيو  ةيسنجلا  يندرأ  قوعملا  صخشلا  نوكي  نأ  أ -

:- ةيلاتلا تاقاعالا  تائف  نم  ةقاعإلا  نوكت  نأ  ب -

 . ةعبرألا فارطألا  نم  يأل  رتبلا  وأ  ماتلا  للشلا  - 1

 . ديدشلا يغامدلا  للشلا  - 2

 (. ةجردب 6/60 رصب  فعض  فيفك ،  يلكلا (  يرصبلا  زجعلا  - 3

 . ديدشلاو مدقتملا  يشاعرلا  للشلا  - 4

 ( . رمياهزلا يخوخيشلا (  فرخلا  ضرم  - 5

 . ةيذغت وأ  سفنت  ةزهجأ  ىلا  جاتحت  يتلا  ةمئادلا  ةبوبيغلا  تالاح  - 6

 . ةيمويلا هتايح  ءابعاب  مايقلل  هريغ  ةدعاسم  ىلإ  ةمئادو  ةسام  ةجاحب  نوكي  ثيحب  ةددعتمو  ةديدش  تاقاعإ  ىلإ  يدؤت  يتلا  ضارمألا  - 7

(11  ) ةداملا

:- يلي ام  قفو  لمعلا  حيرصت  موسر  نم  ءافعإلا  حنمي 

هنكـس ةقطنم  يف  يتلا  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةـيريدم  ىلا  لمعلا  حيرـصت  موسر  نم  ءافعإلا  بلط  هيـصو  وأ  هيلو  وأ  ءافعإلا  بلاط  مدـقي  أ -
:- ةيلاتلا ةيتوبثلا  قئاثولاب  ةززعم 

 . ءافعإلا بلط  ىلع  ةقصلم  قوعملا  صخشلل  ةيصخش  ةروص  - 1

 . ةينعملا ةحصلا  ةيريدم  يف  ةيزكرملا  ةيبطلا  ةنجللا  نم  دمتعم  يبط  ريرقت  - 2

 . لوعفملا يراس  قوعملا  صخشلل  ةلئاعلا  رتفد  نم  ةقدصم  ةروص  - 3

 . يندرألا ريغ  لماعلا  مادقتسال  ةيلخادلا  ةرازو  ةقفاوم  نع  ةقدصم  ةروص  - 4

 . نيفرطلا نيب  لمع  دقع  - 5



 . لوعفملا يراس  يندرألا  ريغ  لماعلا  رفس  زاوج  نع  ةروص  - 6

 . لوعفملا ةيراس  ةيندملا  لاوحألا  ةقاطب  وأ  هيصو  وأ  هيلو  ةلئاع  رتفد  نع  ةقدصم  ةروص  - 7

ريغ لماعلا  مادختسا  مدعبو  ةيئاويألا  تاسسؤملاو  زكارملا  تامدخ  نم  عفتنم  ريغ  هنأب  ايطخ  هيصو  وأ  هيلو  وأ  قوعملا  صخشلا  دهعتي  ب -
 . ةلءاسملا ةلئاط  تحت  هيدل  لمعلل  حرصملا  لمعلا  بحاص  ريغ  ىرخأ  ةهج  يأل  يندرألا 

تاميلعتلاو ةمظنألا  بسح  حيرـصتلا  حنمب  ةـصاخلا  تاءارجإلا  ذاختال  لمعلا  ةرازو  ىلإ  لمعلا  حيرـصت  موسر  نم  ءافعإلا  بلط  لوحي  ج -
ديدـجتلا وأ  ةـعباتملا  تاياغل  ةـلماك  اهتاقفرمو  ءافعإلا  بحاصل  ةـلماعملا  نم  ةيلـصأ  ةخـسنب  لمعلا  ةرازو  ظـفتحتو  اهيدـل  اـهب  لومعملا 

 . يونسلا

(12  ) ةداملا

:- ةيلاتلا ةيتوبثلا  قاروألا  هعم  ابحطصم  لمعلا  ةيريدم  ةعجارم  ءافعإلا  بحاص  ىلعو  ايونس  لمعلا  حيرصت  ددجي 

 . اثيدح ةيندملا  لاوحألا  ةرئاد  نع  ةرداص  ةايح  دقفت  ةداهش  أ -

 . ءافعالا باتك  ب -

(13  ) ةداملا

ىلع ةماعلا  ةبيرـضلاو  ةيكرمجلا  موسرلا  نم  ةـيريخلا  تايعمجلل  ةـعباتلا  مهتاسـسؤمو  مهزكارمو  نيقوعملا  صاخـشألا  سرادـم  ىفعت 
يأو سرادملا  هذه  اهيلع  ةماقملا  تاراقعلا  ليجـست  موسرو  تادراولا  عباوط  موسرو  فراعملاو  تافقـسملاو  ةـينبألا  ةبيرـضو  تاعيبملا 

:- ةيلاتلا طورشلا  قفو  كلذو  اهيلع  ةضورفم  ىرخأ  نيسحت  دئاوع  وأ  بئارض 

 . لوعفملا يراس  اهصيخرت  نوكي  نأو  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  نم  ةصخرم  نوكت  نأ  أ -

بلط ىتم  اهيف  نيلماعلا  ماظنو  مهتايسنجو  نيعفتنملا  دادعإو  ءامسأب  افـشكو  يـساسألا  اهماظن  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازول  مدقت  نأ  ب -
 . كلذ اهنم 

مدعو ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  ةقفاومب  الإ  اهؤافعإ  مت  اهريغ  وأ  لقن  طئاسو  وأ  داوم  يأ  عيب  وأ  فرصتلا  مدعب  مازتلالاب  ايطخ  دهعتت  نأ  ج -
كرامجلا ةرئاد  اهضرفت  يتلا  ةققحتملا  تامارغلاو  موسرلا  ديدستل  اهدادعتسا  عم  ءافعالا  ةبحاص  ةيعمجلا  وأ  ةسسؤملا  نم  الإ  اهمادختسا 

 . كلذب اهمازتلا  مدعو  ةفلاخملا  لاح  يف 

 . اهؤافعإ بولطملا  داوملا  ديدحتو  راعسألا  ضرع  وأ  ةنياعملا  جذومن  وأ  يكرمجلا  نايبلا  قفرت  نأ  د -

 . اهليجست خيرات  ىلع  تاونس  رشع  يضم  لبق  اهريغب  ةداملا  هذه  بجومب  ةافعملا  ةلفاحلا  لدبتست  ال  ه -

 . ءافعإلا ىلع  لوصحلا  يف  ةبغارلا  ةيعمجلا  وأ  ةسسؤملا  يف  نيعفتنملا  ددعو  تالفاحلا  ددع  بسانتي  نأ  و -

(14  ) ةداملا

ةيكرمجلا موسرلا  نم  نيقوعملا  صاخـشألا  ةمدخ  ىلع  موقت  يتلا  ةيريخلا  تايعمجلل  ةعباتلا  سرادـملاو  تاسـسؤملاو  زكارملا  ىفعت  أ -
 . باكر ( 9  ) ىلع اهتعس  ديزت  يتلاو  لقنلا  طئاسو  ىلع 

تاططخمو ليجست  تادنس  قافرإ  ةطيرش  اهكلمت  يتلا  تاراقعلا  ىلع  ىرخأ  بئارض  يأو  تافقسملاو  ةينبألا  ةبيرـض  نم  ىفعت  امك  ب -
 . يضارألا ليجست  ةرئاد  نع  ةرداص  تاراقعلا  كلتل 

 . ةيحبر ريغ  ةيريخلا  تايعمجلل  ةعباتلا  سرادملاو  زكارملاو  تاسسؤملا  نوكت  نأ  ءافعإلا  ىلع  لوصحلل  طرتشي  ج -

(15  ) ةداملا

موسرلاو بئارـضلا  نم  نيقوعملا  صاخـشألا  ةـمدخب  ىنعت  يتلا  ةـيريخلا  تايعمجلل  ةـعباتلا  سرادـملاو  زكارملاو  تاسـسؤملا  ىفعت  ال 
 . كرتشملا لقنلاو  نولاصلا  تارايس  كلذ  يف  امب  ةريغصلا  بوكرلا  تارايس  ىلع  ةيكرمجلا 

(16  ) ةداملا

 . ةيعامتجالا ةيمنتلا  ةرازو  قيقدتل  عضخت  تالجس  ةيريخلا  تايعمجلل  ةعباتلا  سرادملاو  تاسسؤملاو  زكارملا  مظنت 

(17  ) ةداملا

ىلإ يساسألا  اهماظنل  اقفو  اهتيفـصت  وأ  اهلح  دنع  ةيريخلا  تايعمجلل  ةعباتلا  سرادملاو  تاسـسؤملاو  زكارملا  تادوجوم  ةيكلم  لوؤت  أ -
 . تارازولا نم  ةرازو  وأ  ةماع  ةسسؤم  يأ  وأ  ةكلمملا  يف  ةصخرمو  ةلجسمو  ةلثامم  فادهأو  تاياغ  اهل  ىرخأ  ةيريخ  ةيعمج 

دقعو يونـسلا  يلاملا  ريرقتلا  نم  ةخـسنب  سلجملا  دـيوزتب  زكارملا  وأ  تاسـسؤملا  وأ  سرادـملا  هذـه  اـهعبتت  يتلا  ةـيعمجلا  مزتلت  ب -
 . ةيمسرلا تاهجلا  نم  قدصم  هيلع  أرطي  ليدعت  يأو  يساسألا  ماظنلا  وأ  سيسأتلا 



(18  ) ةداملا

تاودألاو ةدعاسملا  لئاسولاو  ةيضايرلاو  ةيبطلاو  ةيميلعتلا  داوملا  كلذ  يف  امب  نيقوعملا  صاخشألل  ةمزاللاو  ةلوقعملا  تازيهجتلا  ىفعت 
بئارـض وأ  موسر  يأ  نمو  تادراولا  عباوط  موسرو  تاعيبملا  ىلع  ةـصاخلاو  ةـماعلا  ةيبيرـضلاو  ةـيكرمجلا  موسرلا  نم  اهعطقو  تالآلاو 

 . ةيعامتجالا ةيمنتلا  ةرازو  نم  بيسنتب  ىرخأ 

(19  ) ةداملا

ءافعإو نولاص  ةرايس  ءافعإ  نيب  وأ  نولاص  يترايـس  ءافعإ  نيب  عمجي  نأ  يئزجلا  وأ  يلكلا  روصقلا  ببـسب  ءافعإلا  ىلع  لصاحلل  زوجي  ال 
 . كرتشم لقن  ةرايس 

(20  ) ةداملا

 . تابكرملاو نيقاوسلا  صيخرت  ةرادإ  نم  ماظنلا  اذه  ماكحأ  بجومب  ةافعملا  تابكرملل  صاخ  زيمرت  صيصخت  متي 

(21  ) ةداملا

 . ثروي الو  عابي  ماظنلا ال  اذه  ماكحأ  بجومب  حونمملا  ءافعالا 

(22  ) ةداملا

تامولعم نمضتت  سلجملا  نم  ماظنلا  اذه  بجومب  ءافعإ  ىلع  لوصحلل  مدقت  قوعم  صخـش  يأل  ةصاخ  تالجـسو  دويقب  سجلملا  ظفتحي 
 . كلذب ةصاخلا  تانايبلاب  كرامجلا  ةرئاد  دوزتو  ةافعملا  ةبكرملا  ةدايقب  لوخملا  صخشلا  نعو  هيصو  وأ  هيلو  نعو  هنع 

(23  ) ةداملا

بيوصتب وأ  اهئاغلإب  اما  ةحونمملا  تاءافعإلا  يف  رظنلا  ةداعإ  ةـصتخملا  تاهجلاو  ماظنلا  اذـه  ماكحأ  قيبطتب  ةـينعملا  رئاودـلاو  تارازولل 
يتلاو تاءافعإلا  هذهل  تاهجلا  وأ  صاخـشألا  قاقحتـسا  مدع  وأ  ةمدقملا  تامولعملاو  تانايبلا  ةحـص  مدع  وأ  ةقد  مدـع  نيبت  اذإ  اهعاضوأ 

 . كلذل ةمزاللا  تاءارجإلا  ذاختا  اهلو  ماظنلا  اذه  بجومب  وأ  اقباس  اهيلع  اولصح 

(24  ) ةداملا

زكارملاو سرادملاو  نيقوعملا  صاخشألا  ىلع  لوصألا  بسح  ماظنلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  نامض  تاياغل  ةيباقرلا  ناجللا  ليكشت  سلجملل 
 . ةيريخلا تايعمجلل  ةعباتلا  نيقوعملا  صاخشألاب  ةصاخلا  تاسسؤملاو 

(25  ) ةداملا

 . ماظنلا اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  سلجملا  ردصي 

 . 20/1/2013
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