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( 1  ) ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  رهشا  ةعبرا  دعب  هب  لمعيو  ةنسل 2015 ) رغصألا  ليومتلا  تاكرش  ماظن   ) ماظنلا اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

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

.يندرالا يزكرملا  كنبلا  كنبلا :

.كنبلا ةرادا  سلجم  سلجملا :

.ماظنلا اذه  ماكحال  اقفو  ةصخرملا  رغصالا  ليومتلا  طاشن  سرامت  يتلا  ةيلاملا  ةكرشلا  ةكرشلا :

يفرصملا عاطقلا  نم  ةيلاملا  تامدخلا  ىلع  لوصحلا  نم  نونكمتي  نيذلا ال  صاخشألل  يندتملا و  لخدلا  يوذ  صاخشألل  ةيلاملا  ةطشنألاو  ليومتلا  ميدقت  رغـصألا : ليومتلا  طاشن 
.كنبلا اهددحي  ريياعم  قفو  ةريغص  وا  رغصلا  ةيهانتم  تاكرش  وا  ادارفا  اوناك  ءاوس  ايئزج  وا  ايلك 

.اهيريدم ةئيه  وا  ةكرشلا  ةرادا  سلجم  وضع  وضعلا :

.مهمكح يف  نمو  يلاملا  ريدملاو  هودعاسمو  هبئانو  ةكرشلا  ماع  ريدم  ايلعلا : ةيذيفنتلا  ةرادإلا 

.كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  ماظنلا  اذه  يف  اهيلع  صنلا  درو  امثيح  كونبلا  نوناق  يف  ةدراولا  ةعباتلا ) ةكرشلا   ) و رماوالا )  ) و ةعيدولا )  ) فيراعت دمتعت  ب -

( 3  ) ةداملا

.ماظنلا اذه  ماكحا  بجومب  كنبلا  نم  هصيخرت  دعب  الا  رغصالا  ليومتلا  طاشن  ةسرامم  صخش  يأل  زوجي  ال  أ -

هقئاثوو هقاروا  يف  لمعتسي  نا  وا  ةيبنجا  ةغل  يأب  وا  ةيبرعلا  ةغللاب  ءاوس  اهتافدارم  وا  رغصالا ) ليومتلا   ) ةرابع تناك  ةروص  يأب  لمعتسي  نا  صخرم  ريغ  صخـش  يال  زوجي  ال  ب -
.رغصالا ليومتلا  طاشنب  قلعتي  لامعتسالا ال  نا  ىلع  قايسلا  لد  اذا  الا  هيلع ، ةلالد  لمحت  وا  رغصالا  ليومتلا  طاشن  ةسراممب  ةقالع  اهل  ةرابع  يا  وا  ظفل  يا  هتاياعدو 

( 4  ) ةداملا

:- يلي ام  ةكرشلا  صيخرتل  طرتشي  أ -

.ةياغلا هذهل  كنبلا  اهددحي  يتلا  تابلطتملاو  طورشلا  قفو  رغصالا  ليومتلا  طاشن  سرامت  ةيبنجا  ةكرشل  اعرف  وا  ةصاخ  ةمهاسم  وا  ةدودحم  ةيلوؤسم  تاذ  ةكرش  نوكت  نا  - 1

.رخآل تقو  نم  دحلا  اذه  لدعي  نا  كنبلل  زوجيو  يندرا  رانيد  ينويلم  عوفدملا  اهلامسأرل  ىندالا  دحلا  نوكي  نا  - 2

يندرا رانيد  ينويلم  ةيكلملا  قوقح  يف  تبثملا  هب  ظفتحملا  ضئافلاو  عوفدـملا  اهلامـسأرل  ىندالا  دـحلا  نوكي  نا  حـبرلا  قيقحت  ىلا  فدـهت  يتلا ال  ةكرـشلا  صيخرتل  طرتشي  ب -
.رخآل تقو  نم  دحلا  اذه  لدعي  نا  كنبلل  زوجيو 

( 5  ) ةداملا

:- ةيلاتلا قئاثولاو  تامولعملا  انمضتم  ةياغلا  هذهل  دعملا  جذومنلا  ىلع  كنبلا  ىلا  صيخرتلا  بلط  ةكرشلا  وسسؤم  مدقي  أ -

.اهعورف ددعو  اهلمع  رقمو  اهل  يساسالا  ماظنلاو  اهسيسأت  دقعو  ةكرشلا  مسا  - 1

.مهنم لكل  ةيلاملا  ةءالملا  تبثي  امو  ةكرشلا  لامسأر  يف  اهتبسنو  ةيكلملا  رادقمو  مهطاشن  ةعيبطو  مهنم  لك  ةيسنجو  اهيسسؤم  ءامسا  - 2

.هب حرصملا  ةكرشلا  لامسأر  - 3

.ايلعلا ةيذيفنتلا  ةرادإلاب  ةقلعتملاو  ماظنلا  اذه  يف  ةددحملا  ريياعملاو  طورشلا  رفاوتب  اهيسسؤم  نم  دهعتو  ةكرشلل  يميظنتلا  لكيهلا  - 4

.ىلوالا ثالثلا  تاونسلل  ةيريدقتلا  تانزاوملا  - 5

.تدجو نا  نيتريخالا  نيتنسلا  نع  يرابتعا  سسؤم  لكل  ينوناق  بساحم  نم  ةققدملا  ةيماتخلا  ةيلاملا  تانايبلا  - 6

.اهب ةقلعتملا  ليصافتلاو  اهمدقت  يتلا  تامدخلاو  ةطشنالا  - 7

.ةيرورض كنبلا  اهاري  ىرخا  قئاثو  وا  طورش  وا  تابلطتم  يا  - 8

خيرات نم  رهشا  ةثالث  لالخ  هضفرب  وا  هيلع  ةيئدبملا  ةقفاوملاب  هرارق  سلجملا  ردصيو  ةبولطملا  قئاثولاو  طورـشلاو  تابلطتملل  المكتـسم  ناك  اذا  الا  صيخرتلا  بلط  لبقي  الو  ب -
.رارقلاب صيخرتلا  بلاط  راعشا  متيو  هلوبق ،

صيخرتلا ىلع  لوصحلل  ةمزاللا  طورـشلاو  تابلطتملا  عيمج  اهيلع  هلوصح  خيرات  نم  رهـشا  ةتـس  لالخ  صيخرتلا  بلاط  فوتـسي  مل  اذا  امكح  ةاغلم  ةيئدبملا  ةـقفاوملا  ربتعت  ج -
.يئاهنلا

( 6  ) ةداملا

ىلع ديزت  ةدم ال  لالخ  ماظنلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  قئاثولاو  تابلطتملاو  طورـشلل  اهئافيتساو  ةكرـشلا  ليجـست  نم  تبثتلا  دعب  ةيئاهنلا  ةـقفاوملاب  هرارق  سلجملا  ردـصي  أ -
.ضفرلاب ارارق  كلذ  ربتعي  ةدملا  هذه  لالخ  ردصي  مل  اذاو  يئاهنلا ، صيخرتلا  بلط  ميدقت  خيرات  نم  اموي  ( 60)

.ليوحتلل لباق  ريغو  ةدملا  ددحم  ريغ  صيخرتلا  نوكي  ب -

( 7  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يا  يف  ةكرشلا  صيخرت  ءاغلاب  ارارق  سلجملا  ردصي  أ -



.هب ةقفرملا  قئاثولا  نم  يا  يف  وا  صيخرتلا  بلط  يف  تدرو  ةحيحص  ريغ  تامولعم  ىلع  ءانب  صيخرتلا  حنم  اذا  - 1

اهئاهتنا خيرات  نم  لقالا  ىلع  رهش  لبق  ةدملا  هذه  ديدمتل  بلطب  ةكرشلا  مدقتت  مل  ام  صيخرتلا ، ىلع  اهلوصح  خيرات  نم  رهشا  ةتس  لالخ  اهلامعا  ةسراممب  ةكرشلا  أدبت  مل  اذا  - 2
.ةرم لكل  ىلعا  ادح  رهشا  ةثالث  زواجتت  ةدملو ال  نيترمل  ديدمتلا  نوكيو 

.اهصيخرت ءاغلإل  ابلط  ةكرشلا  تمدق  اذا  - 3

ةرئاد نم  دمتعملا  فينصتلل  اقفو  اراشتنا  رثكألا  نيتيلحملا  نيتيمويلا  نيتفيحصلا  يف  هرودص  خيرات  نم  مايا  ةعبس  لالخ  ءاغلالا  رارق  رشنيو  اهصيخرت  ءاغلإب  ةكرشلا  كنبلا  غلبي  ب -
.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  متي  امك  لقألا  ىلع  ةنس  لك  نم  لوالا  مويلا  يف  ردصي  يذلا  ةماعلا  مزاوللا 

( 8  ) ةداملا

:- ةيلاتلا ةيلاملا  ةطشنالا  نم  ايا  اهصيخرتل  اقفو  ةكرشلا  سرامت  أ -

.ضورقلا حنم  - 1

.ةياغلا هذهل  كنبلا  اهردصي  تاميلعت  بجومب  ةيمالسالا  ةعيرشلا  ماكحال  اقفو  ليومتلا  حنم  - 2

.ةقالعلا تاذ  تاعيرشتلا  قفو  اهئالمعل  نيمأتلا  ليكو  لامعا  - 3

.ةقالعلا تاذ  تاعيرشتلا  قفو  اهئالمعل  لاقنلا  فتاهلا  ةطاسوب  عفدلاب  ةطبترملا  تامدخلا  ميدقتل  اهئالمعل  ليكولا  لامعا  - 4

( 9  ) ةداملا

ةفرعملاو ةربخلا  يوذ  نم  صاخـشا  ةثالث  نع  اهئاضعا  ددع  لقي  نا ال  ىلع  ةيعرـشلا ، ةباقرلل  ةـئيه  نييعت  ةيمالـسالا  ةعيرـشلا  ماكحا  قفو  ليومتلا  سرامت  يتلا  ةكرـشلا  ىلع  أ -
.ةكرشلل امزلم  اهيأر  نوكيو 

:- ةيلاتلا ماهملا  ةئيهلا  ىلوتت  ب -

.ةعيرشلا ماكحاب  اهمازتلاو  اهتطشناو  ةكرشلا  لامعا  ةبقارم  - 1

.اهتطشنأو اهلامعأل  ةمزاللا  دوقعلا  غيص  يف  يأرلا  ءادبا  - 2

.اهيف يأرلا  ءادباو  ةياغلا  هذهل  ةرداصلا  كنبلا  رماوأل  اقفو  اهب  فلكت  رومأ  يأ  يف  رظنلا  - 3

( 10  ) ةداملا

.سلجملا نم  ةقبسم  ةيطخ  ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  دعب  الإ  ببس  يأل  ايئزج  وا  ايلك  اهلامعا  ةسرامم  نع  فقوتت  نا  ةكرشلل  زوجي  ال  أ -

.كنبلا نم  ةقبسم  ةيطخ  ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  نود  ةمئاد  وا  ةتقؤم  ةروصب  ءاوس  هناكم  لقنت  نأ  وأ  هقلغت  نا  وا  اعرف  حتفت  نا  ةكرشلل  زوجي  ال  ب -

.ةقبسملا ةيطخلا  كنبلا  ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  دعب  الإ  اهل  ةعبات  ةكرش  يأ  سيسأت  ةكرشلل  زوجي  ال  ج -

( 11  ) ةداملا

.اهتسراممب اهل  صخرملا  تامدخلاو  ةطشنالا  ةعيبط  ىلع  ةلاد  تسيل  ةرابع  وا  ةملك  يا  لامعتسا  عنميو  رغصالا ) ليومتلا   ) ةرابع ةحارص  اهمسا  نيمضت  ةكرشلا  ىلع 

( 12  ) ةداملا

:- يلي ام  تاكرشلا  نوناق  يف  هيلع  صوصنم  وه  ام  ىلا  ةفاضا  اهيف ، اوضع  وا  اهيريدم  ةئيه  وا  ةكرشلا  ةرادا  سلجم  سيئر  بصنم  لغشي  نميف  طرتشي 

.ةنس ( 25  ) نع هرمع  لقي  نا ال  أ -

.ةعمسلاو ةريسلا  نسح  نوكي  نا  ب -

ىرخالا ةكرـشلا  تناك  اذا  الا  اهيف  افظوم  وا  اهل  اماع  اريدم  وا  ةكلمملا  لخاد  رغـصالا  ليومتلا  طاشن  سرامت  ىرخا  ةكرـش  يريدم  ةئيه  وا  ةرادا  سلجم  يف  اوضع  نوكي  نا ال  ج -
.ةكرشلا كلتل  ةعبات  ةكرش 

.ةياغلا هذهل  اهردصي  تاميلعت  بجومب  كنبلا  اهددحي  يتلا  طورشلاو  ريياعملا  قفو  تاربخلاو  تالهؤملا  هيدل  رفاوتت  نا  د -

( 13  ) ةداملا

:- يلي ام  ايلعلا  ةيذيفنتلا  ةرادالا  يف  نيعي  نميف  طرتشي 

.اهيف هلمع  ةدم  ةليط  اغرفتم  نوكي  نا  أ -

.ةعمسلاو ةريسلا  نسح  نوكي  نا  ب -

.ةياغلا هذهل  اهردصي  تاميلعت  بجومب  كنبلا  اهددحي  يتلا  طورشلاو  ريياعملا  قفو  تاربخلا  تالهؤملا  هيدل  رفاوتت  نا  ج -

( 14  ) ةداملا

.ايلعلا ةيذيفنتلا  ةكرشلا  ةراداو  نيريدملا  ةئيه  وا  ةرادالا  سلجم  ءاضعأب  ةقلعتملا  تامولعملا  ةحص  نم  ققحتلا  كنبلل  زوجي 

( 15  ) ةداملا

:- يلي امم  يا  ىلع  ةقبسملا  ةيطخلا  كنبلا  ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  بجي 

.ةكرشلا لامسأر  ليدعت  أ -

.ةكرشلا تاياغ  نم  يأ  ليدعت  ب -

.ىرخأ ةكرش  يأ  يف  جامدنالا  ج -

.ةكرشلا لامعا  ةيفصت  د -

.يساسألا اهماظن  وأ  ةكرشلا  سيسأت  دقع  ىلع  ليدعت  يأ  ءارجا  ه -



( 16  ) ةداملا

ةقفن ىلعو  ةـياغلا  هذـهل  كنبلا  اهنيعي  ةيراشتـسا  ةـهج  يأ  وأ  ينوناق  بساحم  ةـطاسوب  شيتفتلا  كلذ  يف  امب  هفارـشاو ، كنبلا  ةـباقرل  اـهل  ةـعباتلا  ةكرـشلا  وا  ةكرـشلا  عضخت  أ -
.ةكرشلا

فدهب كنبلا  اهبلطي  يتلا  تامولعملاو  تانايبلا  ميدقت  ةكرشلا  ىلعو  مهلامعاب ، مايقلا  نم  مهنيكمتل  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  تاهجلا  عم  نواعتلاب  ةكرشلا  مزتلت  ب -
.اهيلع فارشالاو  ةباقرلا 

( 17  ) ةداملا

.ةيلاملا ةنسلا  ةياهن  نم  نيرهش  زواجتت  ةدم ال  لالخ  كنبلا  ىلا  ينوناقلا  اهبساحم  نم  ةقدصملا  ةيماتخلا  ةيلاملا  اهتاباسح  ميدقتب  ةكرشلا  مزتلت  أ -

.ةكرشلل نيدم  يأل  اليفك  وا  انيدم  امهنم  يا  نوكي  نا  ينوناقلا  اهراشتسم  وأ  ةكرشلل  ينوناقلا  بساحملا  ىلع  عنتمي  ب -

( 18  ) ةداملا

اذه ماكحا  ىـضتقمب  ةرداصلا  تاميلعتلا  بجومب  ايلعلا ، ةيذيفنتلا  اهترادإ  وأ  اهيريدم  ةئيه  وأ  اهترادإ  سلجم  ءاضعأ  نم  يأل  ةكرـشلا  نم  حونمملا  نامتئالل  ىلعالا  دحلا  دـيدحت  كنبلل 
.ماظنلا

( 19  ) ةداملا

:- يلي ام  اهيف  ددحي  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  رشنت  رماوأ  ردصي  نأ  كنبلل  أ -

يا ماكحأب  ديقتلا  نود  ءالمعلل  ةحونمملا  ةيمالـسالا  ةعيرـشلا  ماكحأل  اقفو  ليومتلاو  ضورقلا  ىلع  ةكرـشلا  اهاضاقتت  يتلا  دئاوعلاو  دئاوفلا  تالدعمل  ىلعألا  دحلاو  ىندألا  دحلا  - 1
.ةحبارملا وأ  دئاوفلاب  قلعتي  رخآ  ماظن 

.ءالمعلل ةمدقملا  تامدخلاو  ةطشنألا  ىلع  ةكرشلا  اهاضاقتت  يتلا  تالومعلا  تالدعمل  ىلعألاو  ىندألا  دحلا  - 2

تالومعلاو دئاوعلاو  دئاوفلا  اهئالمع  نم  ىضاقتت  نا  ةكرـشللف  ةداملا  هذه  نم  ( 2  ) و ( 1  ) نيدنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  تالومعلاو  دئاوعلاو  دئاوفلا  تالدـعم  كنبلا  ددـحي  مل  اذا  ب -
.ةحبارملا ماظن  يف  ةدراولا  دودحلاب  ديقتلا  نود 

( 20  ) ةداملا

ةقفاومب الإ  رشابم  ريغ  وأ  رشابم  قيرطب  ليمع  يأ  نع  تامولعم  وأ  تانايب  يأ  ءاطعإ  اهيلع  رظحيو  اهئالمعب ، ةقلعتملا  تامولعملاو  تانايبلا  ةيرس  ىلع  ةظفاحملا  ةكرشلا  ىلع  أ -
ةكرشلاو ءالمعلا  نيب  ةقالعلا  تهتنا  ول  ىتح  امئاق  رظحلا  لظيو  ماظنلا ، اذه  ماكحا  ىـضتقمب  اهب  حومـسملا  تالاحلا  ىدحا  ببـسب  وأ  ةصتخم  ةيئاضق  ةهج  نم  رارقب  وأ  هنم  ةيطخ 

.بابسألا نم  ببس  يأل 

كلذ يف  امب  ةكرـشلا  ءالمعب  ةـقلعتملا  تامولعملاو  تانايبلا  ةيرـس  ىلع  ةـظفاحملاب  ةرـشابم  ريغ  وأ  ةرـشابم  ةـقيرطب  هلمع  وأ  هتفيظو  وا  هتنهم  مكحب  علطي  نم  لـك  مزتلي  ب -
.ةكرشلا وا  كنبلا  نم  ةنيعم  ةيراشتسا  ةهج  يأو  نوينوناقلا  نوبساحملاو  كنبلا  وفظوم 

( 21  ) ةداملا

:- ماظنلا اذه  نم  ( 20  ) ةداملا ماكحأ  نم  ىنثتسي 

.ماظنلا اذه  ماكحأ  قفو  ةكرشلا  وأ  كنبلا  نم  ةنيعملا  ةيراشتسالا  تاهجلا  نينوناقلا و  نيبساحملاب  انوناق  اهؤادأ  طونملا  تابجاولا  أ -

.ماظنلا اذه  ماكحا  بجومب  كنبلا  اهب  موقي  يتلا  تاءارجالاو  لامعألا  ب -

.تالماعملا هذه  نأشب  امهنيب  أشن  يئاضق  عازن  يف  هقح  تابثال  ةمزاللا  ليمعلا  تالماعمب  ةصاخلا  تامولعملاو  تانايبلا  ضعب  وأ  لك  نع  ةكرشلا  فشك  ج -

( 22  ) ةداملا

.ماظنلا اذه  ماكحأ  عم  ضراعتت  اهتطشنأو ال  ةكرش  يأ  سيسأت  تاياغ  نأ  نم  ققحتلل  كنبلا  عم  قيسنتلا  تاكرشلا  بقارم  ىلع 

( 23  ) ةداملا

لالخ ماظنلا  اذه  ماكحأ  قفو  ةيساسألا  اهتمظنأو  اهسيسأت  دوقع  ىلع  ةمزاللا  تاليدعتلا  ءارجإو  اهتطـشنأو  اهلامعأو  اهتراداو  اهلامـسأرو  اهعاضوا  قيفوت  ةمئاقلا  تاكرـشلا  ىلع 
اهعاضوا قيفوت  ءاهنا  خيراتب  تاكرـشلا  ربتعتو  ةنـس ، ىلع  ديزت  ةدملو ال  كنبلا  نم  ةقبـسم  ةقفاومب  ديدمتلل  ةلباق  نوكتو  ماظنلا  اذه  ماكحا  ذافن  خـيرات  نم  نيتنـس  زواجتت  ةدـم ال 

.ماظنلا اذه  ماكحا  بجومب  ةصخرم 

( 24  ) ةداملا

.رغصالا ليومتلا  طاشن  نمض  عقي  يذلا  ليومتلا  مدقت  يتلاو  ةقالعلا  تاذ  تاعيرشتلا  قفو  ةأشنملا  ةيريخلاو  ةينواعتلا  تايعمجلا  ماظنلا  اذه  ماكحأ  نم  ىنثتست 

( 25  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  يف  كلذو  صيخرتلا  ءاغلا  كلذ  يف  امب  ذفانلا  كونبلا  نوناق  يف  ةدراولا  تابوقعلا  نم  ايأ  ضرفي  نأ  وا  تاءارجإلا  نم  ايأ  ذختي  نأ  كنبلل 

.هاضتقمب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اهل  ةعباتلا  تاكرشلاو  ةكرشلا  ةفلاخم  أ -

.ةنمآ ريغ  وأ  ةميلس  ريغ  تايلمعب  اهل  ةعباتلا  تاكرشلاو  ةكرشلا  مايق  ب -

( 26  ) ةداملا

:- كلذ يف  امب  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  كنبلا  ردصي 

.ةلادعب رغصالا  ليومتلا  تاكرش  ءالمع  ةلماعم  أ -

.تادوجوملا فينصتو  رطاخملا  ةرادا  ب -

.ةيلخادلا ةباقرلاو  طبضلا  ةمظنا  ج -

.ةيسسؤملا ةمكوحلا  د -



.ةيلودلا ريياعملل  اقفو  ةيلاملا  ريراقتلا  دادعا  ه -

.ةينامتئالا تامولعملا  لدابت  و -

.اهتابلطتمو باهرالا  ليومتو  لاومالا  لسغ  ةحفاكم  تاءارجا  ز -
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