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 ةـــماع ماـــكحأ

 1.11.91 مقر فيرشلا ريهظلا هذيفنتب رداصلا ةيبرغملا ةكلمملا روتسد ىلع ءانب •
 .157 لصفلاو 156 لصفلاو 155 لصفلا ةصاخو 2011 وينوي 29 خيراتب
 .ةينطولا تباوثلل ةسركملا ةيروتسدلا ئدابملا ىلع ءانبو •
 ينهملا نيوكتلاو ةينطولا ةيبرتلا ريزو ىدل بدتنملا ريزولا ديسلا ةلسارم ىلع ءانبو •

 03 خيراتب يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو
   .147,010 ددع 2020 سرام

 .ليعامسا يالوم ةعماجل يلخادلا ماظنلا تايضتقم ىلع ءانبو •

 :1 ةداملا •

 ذاختا اهتمهم ،ليعامسا يالوم ةعماجل ةعبات ةئيه ةعماجلا طيسو ةسسؤم ربتعت
 تاعازنلل ةيدولا ةيوستلاو ،تاموصخلاو تاعازنلا ثودح يدافتل ةمزاللا ريبادتلا
 يقابو ةبلطلاو ناوعألاو ةذتاسألاو ةرادإلا نيب اهتأشن لمتحي يتلا وأ ،اهيلع ةضورعملا
 .ةعماجلا عم نيلماعتملاو نيقفترملا

 :2 ةداملا •

 ةعاشإو ،نوناقلا ةدايس خيسرتو مارتحا راطإ يف ةعماجلا طيسو ةسسؤم لغتشت
 .ةعماجلا نوؤش ريبدت يف ةيفافشلاو ،قيلختلا ميقو فاصنإلاو لدعلا ئدابم
 



2 
 

 ةعماجلا طيسو ةسسؤم ن9ييعت

  :لوألا بابلا
 ةعماجلا طيسو

 

  :3 ةداملا •

 نم ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس عبرأ ةدمل ةعماجلا طيسو ةعماجلا سيئر نيعي
 درجتلاو ةءافكلاب هل دوهشمو ليعامسا يالوم ةعماجل ةيمتنملا تايصخشلا نيب
 .نوناقلا نع عافدلاو فاصنإلاو ةلادعلا ئدابمب ثبشتلاو
 .اهمساب ايمسر اقطانو ةعماجلا طيسو ةسسؤمل اسيئر ةعماجلا طيسو ربتعي

  :4 ةداملا •

 يالوم ةعماجل ةعباتلا تاسسؤملا ىلإ يمتنت تايصخش عبرأ ةعماجلا سيئر نيعي
 سفنل كلذو هب ةطونملا ماهملاب مايقلا يف ةعماجلا طيسو ةدعاسمل اهجراخ وأ ليعامسا
 نع عافدلاو فاصنالاو ةلادعلا ئدابمب تبشتلاو درجتلاو ةءافكلاب مهل دوهشمو ةدملا
 .نوناقلا
 هماهمب مايقلا يف هرارمتسا رذعت ةلاح يف ةطاسولا ةسسؤمب وضع لك لادبتسا نكمي
 .بابسألا نم ببس يأل

 :5 ةداملا •

 تاسسؤملا ءاسؤر فرط نم نينيعم نيلثممب نيعتسي نأ ةعماجلا طيسول نكمي
 نأ نود ،ةعماجلا طيسو ىلع اهتلاحإو ،تاملظتلا يقلت يف مهماهم رصحنتو ،ةيعماجلا
 .تاملظتلاو تاياكشلا كلت يف رظنلا قح مهل نوكي
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 :6 ةداملا •

 .هماهم ةسراممل ةمزاللا ةيلالقتسالاب ةعماجلا طيسو عتمتي

 :7 ةداملا •

 لك يف رظنلا نع عانتمالا طيسولا ةسسؤم ءاضعأ دحأ وأ ةعماجلا طيسو ىلع بجي
 .حلاصملا عزانت ةيعضو يف هدوجو ةلاح يف هيلع ةضورعم ةيضق

 : يناثلا بابلا
 ةعماجلا طيسو ةسسؤم تاصاصتخا 

 

  :8 ةداملا •

 عيمج يف رظنلا ،اهب لصوتت ةيباتك تاملظت ىلع ءانب ،ةعماجلا طيسو ةسسؤم ىلوتت
 وأ نيقفترملا يقابو ةرادإلاو ةبلطلاو ةرادإلاو ،ةذتاسألاو ةرادإلا نيب ةئشانلا تاعزانملا
 .ليعامسا يالوم ةعماج سيئر ديسلا فرط نم اهيلع لاحت يتلا

 :9 ةداملا •

 اميف رظنلاب ،اهنم ةيئاقلت ةردابمب موقت نأ ءاضتقالا دنع ،ةعماجلا طيسو ةسسؤمل نكمي
 .حلصلا لالحإو تاعزانملا لحل لخدتلاو ،اهيلإ غلب

  :10 ةداملا •

 نم لخدتلا نوناقلا زيجي ال يتلا اياضقلا يف رظنلا ةعماجلا طيسو ةسسؤمل زوجي ال
  .اهيف تبلا لجأ
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 :11 ةداملا •

 ،اهـصاـصتخا يف لخدي ال اهيلع ضورعملا ملظتلا نأ ةعماجلا طيسو ةسسؤمل نيبت اذإ
 .كلذب ةعماجلا سيئر ربخت

 :ثلاثلا بابلا
 اهتجلاعمو تاملظتلا يقلت 

 

 :12 ةداملا •

 هلثمم وأ ملظتملا لبق نم ةرشابم ةفصب ةعماجلا طيسو ةسسؤم ىلإ تاملظتلا هجوت
 .ةعماجلا سيئر فرط نم اهيلع لاحت وأ ةياغلا هذهل هبيني نموأ ينوناقلا

 :13 ةداملا •

 :تاملظتلا لوبقل طرتشي

 .ةفصلاو يصخشلاو يلئاعلا مسالا :ملظتملا تانايب نمضتت نأ •
 ةسسؤمل ةينورتكلإلا ةصنملا يف ةينورتكلإ غيصب وأ ،قرو ىلع ةبوتكم نوكت نأ •

 .ليعامسا يالوم ةعماجل ةعباتلا ةعماجلا طيسو
 .هنع بوني نم وأ ايصخش ملظتلا بحاص نم ةعقوم نوكت نأ •
 ةباجتسالا دصق ةينعملا ةرادإلا ىدل عاسم نم ملظتملا هب ماق ام نمضتت نأ •

 .ءاضتقالا دنع هبلاطمل
 ءارجإ ةيناكمإ نود لوحي ميدق خيرات ىلإ ملظتلا عوضوم عئاقولا عجرت الأ •

 .ةمزاللا تايرحتلاو ثاحبألا
 .يئاهنو تاب حلص اهنأشب ردص دق نوكي الأ •
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 :14 ةداملا •

 تالاجملا يف معدلا عاونأ عيمجب اهصاصتخا قاطن يف ةعماجلا طيسو ةسسؤم موقت
 قيقحتو تاعازنلا ضفل يعاسملا لك لذبو ،نيملظتملل ةمزاللا ةيرادإلاو ةينوناقلا
 .حلصلا

 :15 ةداملا •

 ،ةميـلس   ةـينوناق سـسأ ىلع مئاق هيلع ضورعملا ملظتلا نأ ةعماجلا طيسول حضتا اذإ
 فلاخم فرصت ءارج نم ررض عفر ىلإ يمري وأ ،ةعورشم ةحلصم نع عافدلا مهيو
 تالاصتالاو يعاسملا عيمجب ماق ،ةطاسولا وأ ميكحتلا ةقيرط نع عازن لح وأ ،نوناقلل
 راطإ يف ملظتلا عوضومل ةباجتسالا ىلع اهثح دصق ةينعملا فارطألا عم ةمزاللا
 .فاصنإلاو لدعلا ئدابمو نوناقلا ةدايس طباوضل ماتلا مارتحالا

 :16 ةداملا •

 تاملظتلا يف ثاحبأ ءارجإب مايقلل ةسسؤملا ءاضعأ يقابو ةعماجلا طيسو لهؤي
 تغلب يتلا عئاقولاو لاعفألا ةقيقح نم دكأتلا لجأ نم ،اهنع يرحتلاو مهيلع ةضورعملا
 .ملظتلا بحاص هل ضرعت يذلا ررضلا ىلع فوقولاو ،هملع ىلإ

 :17 ةداملا •

 تناك يتلا لاعفألا لوح ةينعملا تاهجلا نم ةمزاللا تاحيضوتلا بلط ةعماجلا طيسول
 .اهب ةلصتملا تامولعملاو قئاثولاب ةقفرمو ملظتلا عوضوم
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 :18 ةداملا •

 نم اهنع يرحتلاو هيلع ةضورعملا تاملظتلا يف ثحبلا دعب ةعماجلا طيسول دكأت اذإ 
 هتايرحت جئاتن مدق ،ملظتملاب قحاللا ررضلا دوجو ةقيقحو اهيف ةدراولا عئاقولا ةحص
 ةيلالقتساو درجت لكب عازنلا ضفل ةديمحلا يعاسملا لك لدبو ةعماجلا سيئر ىلا
  .فاصنإلاو لدعلا ئدابمو نوناقلا ةدايس ىلا ادانتسا

 :19 ةداملا  •

 ،اهـب   موقي يتلا تايرحتلاو ثاحبألا ىلع ءانب هعانتقا ةلاح يف ةعماجلا طيسول نكمي 
 ،نيقفترملاب ةراضو ةلداع ريغ عاضوأ قلخ هنأش نم ةينوناق ةدعاقل مراصلا قيبطتلا نأب
 لداع لح داجيإل ةمزاللا يعاسملاو تاءارجإلا ذاختا ةعماجلا سيئر ىلع حرتقي نأ
 .فصنمو

 :20 ةداملا  •

 يصخش كولس وأ أطخ نع جتان ملظتلا ردصم نأ قيقحتلاو ثحبلا لالخ نم نيبت اذإ 
 عوضوملا يف هتاجاتنتساو هتاظحالم ةعماجلا طيسو عفر ،ناوعألا وأ نيفظوملا دحأل
 .ةمزاللا تاءارجالا ذاختال ةعماجلا سيئر ىلا

 :21 ةداملا  •

 ةبسانم اهاري يتلا تاحارتقالا عيمج فارطألا ىلع ضرعي نأ ةعماجلا طيسول نكمي 
 .هيلع ضورعملا فالخلا عوضومل ةنزاوتمو ةفصنم لولح ىلا لصوتلا لجأ نم
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 :22 ةداملا  •

 ،ةيوـستلا عورشم عازنلا فارطأ ىلع ةعماجلا طيسو حرتقي ،ةطاسولا حاجن ةلاح يف 
 دح عضول نافرطلا هيلع قفتا امو ،هجئاتنو هتيوست لكشو ،عازنلا عئاقو ىلع لمتشيو
 .رمألاب ةينعملا فارطألاو ةعماجلا طيسو لبق نم ةيوستلا قافتا عيقوت متيو ،عازنلل
 ينعملل هرودب اهغيلبتل ةعماجلا طيسو فرط نم ةعماجلا سيئر ىلإ ةيوستلا جئاتن غلبت
 .رمألاب

 :23 ةداملا  •

 ةعماجلا طيسو ررحي ،بابسألا نم ببس يأل عازنلا ةيوست ىلإ لوصولا رذعت ةلاح يف 
 .ةيوست ىلإ لصوتلا مدعب ديفي هعيقوت لمحي ارضحم

 :عبارلا بابلا

 ةيعماجلا تاسسؤملا يقابو ةعماجلا طيسو ةسسؤم نيب ةقالعلا
 

 :24 ةداملا  •

 عم عبتتلاو لصاوتلاو قيسنتلا نسح نامض لجأ نم ةيعماجلا تاسسؤملا نيعت 
 بطاخملا ةسسؤملا سيئر ربتعي هنييعت مدع ةلاح يفو .اهل ابطاخم ةطاسولا ةسسؤم
 .مئادلا

 :25 ةداملا  •

 طيسولا ةسسؤمل ةمزاللا تاليهستلاو معدلا مدقت نأ ةيعماجلا تاسسؤملا ىلع بجي  
 اهعم قيثولا نواعتلاب موقت نأو اهب موقت يتلا يعاسملا يف ،ليعامسا يالوم ةعماجب
 اهدمو ،تاملظتلاب قلعتت تايرحتو ثاحبأ نم هب موقت اميف اهتيرومأم ريسيت لجأ نم



8 
 

 لمعلا هب يراجلا عيرشتلا ةاعارم عم تاملظتلاب ةقلعتملا تامولعملاو قئاثولا عيمجب
 .ينهملا رسلاب ةصاخلا تايضتقملاب قلعتي اميف اميسالو

 :26 ةداملا  •

 تالاح عيمج ىلع ،ةعماجلا سيئر ةمظتنم ةيفيكب ةعماجلا طيسولا ةسسؤم علطت 
 .ةيرورضلا تاظحالملاب ةقفرم اهتايصوتل ةباجتسالا نع ةرادإلا عانتما

 :27 ةداملا •

 اهتطشنأ فلتخم نع ايونس اماع اريرقت ةعماجلا سيئرل ةعماجلا طيسو ةسسؤم عفرت
 .كلذ جئاتنو اهتالخدتو اهتامهاسمو

 :سماخلا بابلا
 نيسحتو ةديجلا ةماكحلا ئدابم خيسرت يف ةطاسولا ةسسؤم رود 

 ةرادإلا ءادأ
 

 :28 ةداملا •

 ىلإ اريرقت ةيحارتقالا اهتوق راطإ يف ليعامسا يالوم ةعماجب طيسولا ةسسؤم عفرت  
 :ىلإ ةفداهلا تاحرتقملاو تايصوتلا نمضتي ةعماجلا سيئر

 رييستو يرادإلا نأشلا ريبدت يف ةماكحلاو قيلختلاو ةيفافشلا ميق خيسرت •
 ناوعألاو ةبلطلاو ةذتاسألاو نييرادإلا نيب اهرشن ىلع لمعلاو ةعماجلا قفارم
 .نيقفترملا يقابو
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 روتسدلا يف اهيلع صوصنملا ناسنإلا قوقح ميقبو ةينطولا تباوثلاب ديقتلا •
 لدعلا ئدابمبو اهيلإ مضنا وأ برغملا اهيلع قداص يتلا ةيلودلا تايقافتالا يفو
 .نيقفترملاب ةرادإلا ةقالع يف اهب ضوهنلاو اهتاعارمب مازتلالاو فاصنإلاو
 ريوطتو ةعماجلاب ةيمومعلا قفارملا ريس يرتعت دق يتلا تالالتخالا حيحصت •

 .اهئادأ
 يتلا تامدخلا ىلإ نيقفترملا جولو ريسيتل ةيرادإلا تاءارجالاو رطاسملا طيسبت •

 .فورظلا نسحأ يف ةرادإلا اهمدقت
 .نيقفترملا نم اهبيرقتو اهتدوج نامضو ةعماجلا تامدخ نيسحت •
 لاعف لصاوت لجأ نم ةعماجلا قفارم فلتخمب لاصتالاو لابقتسالا ةينب نيسحت •

 .نيقفترملا عم
 تاعزانملا ضرع يدافتل ةبسانم اهارت يتلا ةيقابتسالا تاءارجالا عيمج حارتقا •

 .ءاضقلا ىلع نيقفترملاو ةعماجلا نيب
 ىلع موقت نيقفترملاو ةرادإلا نيب ةقالع ةماقإل ةليفكلا ريبادتلا عيمج حارتقا •

 .فاصنإلاو لدعلا دعاوقو نوناقلا ةدايس طباوضو ةينلا نسحو ةقثلا ئدابم

 ةيماتخ ماكحأ
 

 :29 ةداملا •

 ةقداصملاو هتساردل ةعماجلا سلجم راظنأ ىلع يساسألا ماظنلا اذه عورشم ضرعي
 .هيلع
 .هيلع ةقداصملا درجمب ماظنلا اذه ماكحأ يرست

 ةعماجلا سلجم فرط نم ماظنلا اذه ىلع ةقداصملا تمت -
 2020 ربمفون 4 خيراتب دقعنملا


