
 

 

 

 

 

 

 

 7-6-5عرر أل ضل ررم رسات اررتل رسباملورر   ررتس ر    

من رتفتقي  رضمم رسبحرة  ساتلحر  رسفدرت ا  تسةدر       
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من رتفتقي  رضمم رسبحة  ساتلح   7-6-5ع أل ضل م رسات اتل رسباملو   تس ر  

 :رسفدت ا  تسةد   سملااملا  رسا  ي  رسدا  ي 

 ( من رتفتقي  رضمم رسبحة  ساتلح  رسفدت :7-6-5أواًل: رابا رأل تةفيذ رس ر  )

 -رست   رسدت ا  

 هيئ  أو هيئتل ماتلح  رسفدت  رس قتئي 

تافررم  ررم  وسرر  فرر لا ولوررت سملا ررت ظ رضاتارري  سة،تمجررت رسوررت    ا و رر   هيئرر  أو  

 هيئتلا حدب رالقب تءا تب ىل مةع رسفدت ا   اتئم مثم:

( من هذه رالتفتقي ا ورإلش رل عملى تةفيذ تملك 5تةفيذ رسديتاتل رسشت  إسيجت يف رست   )أر 

 رسديتاتل وتةديوها عةة رالقب تء.

 ايتاتل وممت اتل ماتلح  رسفدت  رس قتئي  -رست   رخلتمد 

تو م  م  وس  ف لا ولوت سملا ت ظ رضاتاي  سة،تمجت رسوت    ا   ضع  -1

لاتس  مةدو  ساتلح  رسفدت ا تازز مشت    رجملباع وتةفيذ أو ت ايخ ايتاتل 

وجتدة م ت ظ ايت   رسوت  ن وحدن إ ر   رسشؤون ورسابملاتل رساا مي  ورسةزره  

 ورسشفتلي  ورسدتءس .

 وقة قتمت رساملا  رسا  ي  رسدا  ي  ليات يوت م ذسك  تآلت :

صرة ل رالارترتيةي  رس فةير  ياتير  رسةزرهر  وماتلحر  رسفدرت  ا  رب قر ر           أ -1

 ت و   ليجت:ومم هر1/2/1321( وتت يخ 34جمملس رس ز رء  قم )

 إ شتء هيئ  وفةي  ساتلح  رسفدت  تب ىل رسجاتل رسبتسي :
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 مبت ا  تةفيذ رالاترتيةي  و صة  بتئةجت وتو ميجت وم ر ابجتا ووضع   رمج عاملجت -أ 

 وآسيتل تط يوجت.

تةديق  ج   رسوطتعني رساتم ورخلتص يف ختطيط وم رق     رمج ماتلح  رسفدت   -ب 

 وتو ميجت.

تملو  رسبوت ي  ورالحصتءرل رسةو ي  سأل جز  رسخبص  و  رابجت وإعةر  رس يت تل  -ج 

 رسبحمليملي  يف شأ جت.

 أ  رعجتا وحتمليملجت وت ت هلتمجع رسامل متل ورس يت تل ورإلحصتءرلا وتصةيفجتا وحتةية  -  

 مع رجلجتل رسخبص  ذرل رساالق .

مشت    مؤادتل رجملباع رسة   يف محتي  وتط قت رالاترتيةي  أي ًت ضهاي  

 :مت يمل رسةزره  وماتلح  رسفدت  عن ف يق 

من  مت سةيجتإش رك هذه رسؤادتل "حدب رخبصتصجت" يف   را  ظته   رسفدت  وإ ةرء - أ

 تحتل متان من رية مةه.م ئيتل ومو

حث رهليئتل رسجةي  ورض ت ميي   تضف تء ورحملتمني ورسجةةاني ورحملتا ني عملى - ب

 إ ةرء م ئيتتجم ح ل رض ،ا  )رس قت ي  ورستسي  ورإل ر ي (

 وتوةيم موتحتتجم حيتل تط ي هت وحتةيثجت.

حث رسغ ل رسبةت ي  ورسصةتعي  عملى إعةر  خطط و  رمج سب عي    تل رضعاتل  - ج

 ورسبةت  اختف  رسفدت  وأا ت ه وآثت ها وإي تح م ئيتتجم حيتل رض ،ا  رستسي  ورسبةت ي .

وتت يخ ( 65/أا  ب رضم  رسملا   قم ) ا شئت رهليئ  رس فةي  ساتلح  رسفدت أ -1

جمملس رس ز رء  وُمةحت رالابوالل رسبتما وصة  تة،ياجت ا  ب ق ر  هرا14/7/1342

محتي  رسةزره ا وتازيز م ةأ رسشفتلي ا هر)م لق(  جةل 21/5/1342( وتت يخ 165 قم )
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وماتلح  رسفدت  رستس  ورإل ر ي  شبى ص  ه وم،ته ه وأاتسي ها وهلت يف ا يم 

 حتويق ذسك رالخبصتصتل رآلتي :

 ورم  ورسباملياتل رسباملو   تسشأن رساتم ومصتحل رس رفةني ات مبت ا  تةفيذ رض

 ي ان رالسبزرم  جت.

  رسبح ي عن أو ه رسفدت  رستس  ورإل ر ي يف عو   رضشغتل رساتم  وعو   رسبشغيم

ورسصيت   وغريهت من رساو  ا رسباملو   تسشأن رساتم ومصتحل رس رفةني يف رجلجتل 

ورختتذ رإل  رءرل رسة،تمي  رسالزم  يف شأن أي عوة رسشا س   تخبصتصتل رهليئ ا 

يب ني أ ه يةط ي عملى لدت  أو أ ه أ  م أو جي ي تةفيذه  تسختسف  ضحاتم رض ،ا  

 ورسمل رئح رسةتلذ .

  إحتس  رسختسفتل ورسبةتوزرل رسباملو   تسفدت  رستس  ورإل ر ي عةة ر بشتلجت إىل

رسيت  -رضح رلا مع إ الغ  ئيس رجلج   رجلجتل رس قت ي  أو  جتل رسبحويق حبدب

 ذسكا وسملجيئ  رالفالع عملى جم يتل رسبحويق ومبت ا   -يب اجت رس ظف رسختسف 

اري رإل  رءرل يف هذر رسشأنا وهلت أن تطملب من رجلجتل رساةي  رختتذ رسبةر ري 

  أو يف شأن من ت رل ل أ س -ولوًت ست يو    ه رسة،تم  -رالحترزي  أو رسبحف،ي  

ق رئن عملى ر تات ه ألاتاًل تةخم يف مفج م رسفدت . ويف مجيع رضح رلا إذر  أل رهليئ  

أن تملك رسختسفتل ورسبةتوزرل متثم  اةًر مؤاديًت ضي من رجلجتل رسشا س  

  تخبصتصتل رهليئ ؛ لامليجت  لع رضم  إىل رسملك الختتذ مت ي ره.

 ترتيةي  رس فةي  ياتي  رسةزره  رساام عملى حتويق رضهةرل رس ر    يف رالا

وماتلح  رسفدت ا ومبت ا  تةفيذهت مع رجلجتل رساةي ا و صة  بتئةجت وتو ميجت 

 وم ر ابجتا ووضع   رمج عاملجت وآسيتل تط يوجت.
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   تشةيع  ج   رسوطتعني رساتم ورخلتص عملى ت ين خطط و  رمج ياتي  رسةزره

  بتئةجت.وماتلح  رسفدت ا ومبت ا  تةفيذهت وتو يم 

 . مبت ا  رات ر  رضم رل ورساتئةرل رسةتجت  من   رئم رسفدت  مع رجلجتل رسخبص 

  م ر ا  أاتسيب رساام وإ  رءرته يف رجلجتل رسشا س   تخبصتصتل رهليئ   جةل

حتةية  وتط رس اف رسيت ميان أن تؤ ي إىل رسفدت ا ورساام عملى ماتجلبجت ات 

 ذ رخبصتصتتجت.ي ان حتويق أهةرل رهليئ  وتةفي

   رقترح رض ،ا  ورسديتاتل رسالزم  سةع رسفدت  وماتلحبها وإ  رء م ر ا   و ي

سأل ،ا  ورسمل رئح ذرل رسصمل ؛ سا ل  مةى  فتيبجت ورساام عملى تط ي هتا ورس لع 

 عةجت حبدب رإل  رءرل رسة،تمي .

 دم رس ظيف ا س اض إعةر  رس  ر ط رسالزم  سإل الء  إق ر رل رسذم  رستسي ا وأ رء رسو

 لئتل رساتمملني يف رسةوس ا و لاجت إىل رسملك سملة،  يف رعبات هت.

  مبت ا  مةى قيتم رجلجتل رسشا س   تخبصتصتل رهليئ  ات جيب عمليجت إزرء تط يق

ورإل ر يا ورساام عملى تازيز م ةأ رسدتءس  سام  رض ،ا  رجمل ِّم  سملفدت  رستس 

 شخص مجات  تن م قاه.

   تةفيذ رالسبزرمتل رس ر    يف رالتفتقيتل رسةوسي  رسباملو  حباتي  رسةزره  مبت ا

 وماتلح  رسفدت  رسيت تا ن رساملا  ف لًت ليجت.

   ت لري قة رل رتصتل م تش   مع رجلاج   سبملو   الغتتجم رسباملو   بص لتل مةط ي

 عملى لدت ا ورسبحوق من صحبجت ورختتذ مت يملزم يف شأ جت

 ل رساةي  ومؤادتل رجملباع رسة   عملى تةاي  رسشا    تس رفة  رساام مع رجلجت

و أهاي  محتي  رستل رساتم ورس رلق ورسابملاتل رساتم ا ات حيوق حدن إ ر تجت 

 ورحملتل،  عمليجت.
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   تملو  رسبوت ي  ورإلحصتءرل رسةو ي  من رجلجتل رسشا س   تخبصتصتل رهليئ- 

رس يت تل رسبحمليملي  يف شأ جتا ورختتذ مت  عةر و  رابجت وإ -تطمل ه رهليئ   ولق مت

 يملزم حيتهلت.

 حث  عم إ  رء رس ح ث ورسة راتل رسباملو  حباتي  رسةزره  وماتلح  رسفدت ا و

رسبخصص  ومؤادتل رجملباع رسة   عملى رإلاجتم  رجلجتل رساةي  وم ر ز رس ح ث

 يف ذسك.

  عملى رسباتاك رال باتع   إ  رء رسة راتل ورسويتاتل رسباملو   بأثري رسفدت

 ورسبةاي  رالقبصت ي ا وحتمليملجتا ووضع رس اتئم رسالزم  ساتجل  ذسك.

  ةتء مجع رسامل متل ورس يت تل ورإلحصتءرل رسباملو   تسفدت ا وتصةيفجتا وحتمليملجتا و

 ختص   جت. ق رعة  يت تل وأ ،ا  مامل متل

 محتي  رسةزره  وتازيز  ه و أهاي  ش  رس ع  افج م رسفدت  و يتن أخطت ه وآثت 

مع رسفدت ا وتشةيع مؤادتل رجملباع رسة    قت   رسذرتي  وثوتل  عةم رسبدتمحرس 

 وواتئم رإلعالم عملى رسباتون ورإلاجتم يف هذر رسشأن.

   متثيم رساملا  يف رسؤمت رل ورحملتلم رسةوسي  رسباملو   تسشفتلي  ومحتي  رسةزره

يئتل ورسة،اتل رإلقملياي  ورسةوسي  رساتممل  يف هذر وماتلح  رسفدت ا ورسباتون مع رهل

 رجملتل.

   تة،يم رسؤمت رل ورسةةورل ورسةو رل رسبة ي ي  ح ل رسشفتلي  ورسةزره  وماتلح

 رسفدت .
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 تداى  م  وس  ف ل إىل إ اتء وت ويج ممت اتل لاتس  تدبجةل مةع رسفدت . -2

فدت ا  تإلضتل  إىل مت ا قا عملى لح  رس صت رالاترتيةي  رس فةي  ياتي  رسةزره  ومات

 رسبتس :

 يمل : ت عي  رجلاج   وتازيز رسدمل ك رضخالق  عن ف يق مت

تةاي  رس رزع رسةيين سملحث عملى رسةزره  وحمت    رسفدت  عن ف يق واتئم  -أ 

رإلعالم رسخبملف ا وخط تء رسدت ة ورساملاتء ورسؤادتل رسباملياي  وغريهتا وإعةر  

 وفةي  حتذ  من و تء رسفدت . محالل ت عي 

رسبأ ية عملى  و  رضا   يف ت  ي  رسةشء و و هت رضاتا  يف  ةتء جمباع  -ب 

 مدملم مةتهض ضعاتل رسفدت .

حث رسؤادتل رسباملياي  عملى وضع مف  رل يف مةتهج رسبامليم رساتم ورجلتما ا -ج 

زره  ورضمت   ورسويتم  بةفيذ   رمج ت عي  تثويفي   صف   و ي  عن محتي  رسة

 وماتلح  رسفدت  وإاتء  رضمت  .

حث رس رفن ورسويم عملى رسباتون مع رجلجتل رساةي  ااتلح  رسفدت ا ورإل الغ  -  

 عن   رئم رسفدت  وم تا يجت.

رساام عملى وضع   رمج ت عي  تثويفي  يف جمتل محتي  رسةزره  وماتلح   -ه 

 رسفدت ا يف رسوطتعني رساتم ورخلتص.

 سةيجتا إ ر   ختص  ماةي   تسب عي  ورسبثويف. أن رهليئ  رس فةي  ساتلح  رسفدت  ات 
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تداى  م  وس  ف ل إىل إ  رء توييم  و ي سملصا ك رسوت   ي   -4

ورسبةر ري رإل ر ي  ذرل رسصمل ا  غي  تو ي  مةى  فتيبجت سةع رسفدت  

 وماتلحبه.

( مرن رسرت   )رسثتسثر (    1ختبص رهليئ  رس فةي  ساتلح  رسفدت ا ولوًت ست  صت عمليه رسفو   )

تقترح رض ،ارر  ورسديتاررتل رسالزمرر  سةررع رسفدررت  وماتلحبررها وإ رر رء    ررتة،رريم رهليئرر  مررن 

م ر ا   و ي  سأل ،ا  ورسمل رئح ذرل رسصمل ؛ سا ل  مةى  فتيبجت ورساام عملى تط ي هرتا  

 حبدب رإل  رءرل رسة،تمي . ورس لع عةجت

 

تباتون رسةول رضف رل ليات  يةجت ومع رسة،اتل رسةوسي  ورإلقملياي   -3

سملا ت ظ رضاتاي  سة،تمجت رسوت    ا  ذرل رسصمل ا حدب رالقب تء وولوت

عملى تازيز وتط ي  رسبةر ري رسشت  إسيجت يف هذه رست  . وجي ز أن يشام 

ذسك رسباتون رسشت    يف رسربرمج ورسشت يع رسةوسي  رس رمي  إىل مةع 

 .رسفدت 

 ختبص رهليئ  ولوًت سبة،ياجت  تسبتس :

  رسباملو   تسشفتلي  ومحتي  رسةزره  متثيم رساملا  يف رسؤمت رل ورحملتلم رسةوسي -1

وماتلح  رسفدت ا ورسباتون مع رهليئتل ورسة،اتل رإلقملياي  ورسةوسي  رساتممل  يف 

 هذر رجملتل.

تة،يم رسؤمت رل ورسةةورل ورسةو رل رسبة ي ي  ح ل رسشفتلي  ورسةزره  وماتلح   -2

 رسفدت .
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ل ق رساام رسةة    حتت  يف رسدة  رستضي  يف ما،م ر باتعتلرهليئ  شت  ت  وقة

و ش  عام  تسباتون   ات  ،اتيف رتفتقي  ماتلح  رسفدت ا مؤمت  رسةول رضف رل 

يف  مع مابب رضمم رسبحة  رساين  تسخة رل ورجل مير  سبرة يب رخلرربرء ريار ميني    

رسدا  ي  عملى رسويرتم ارت تبطمل ره عاملير  راربا رأل تةفيرذ رتفتقير           رساملا  رسا  ي

ع ر   ئيدر  يف   أن  رساملار  رسا  ير  رسدرا  ي      بحة  ساتلح  رسفدرت ا  ارت  رضمم رس

 رسةوسي  ساتلح  رسفدت .رتفتق إ شتء رض ت ميي  

 زيت   رسات ل رسباملو  اةع رسفدت  وتااياجت. -ب

  ص تة،يم رهليئ  عملى رسبتس :

م ر ا   و ي  سأل ،ا  رقترح رض ،ا  ورسديتاتل رسالزم  سةع رسفدت  وماتلحبها وإ  رء 

لررع عةجررت حبدررب ورسملرر رئح ذرل رسصررمل ؛ سا لرر  مررةى  فتيبجررت ورسااررم عملررى تط ي هررتا ورس  

 رإل  رءرل رسة،تمي 

 

 

تو م  م  وس  ف لا ولوت سملا ت ظ رضاتاي  سة،تمجت رسوت    ا اةح رهليئ  أو  -2

يملزم من رالابوالسي ا سبااني تملك رهليئ  من هذه رست   مت  1رهليئتل رسشت  إسيجت يف رسفو   

أو رهليئتل من رالضطالع   ظتئفجت  ص    لاتس  واةأى عن أي تأثري ال مدّ غ سه. وية غ  

ت لري مت يملزم من م ر   مت ي  وم ظفني مبخصصنيا و ذسك مت قة حيبتج إسيه هؤالء 

 رس ظف ن من تة يب سالضطالع   ظتئفجم.

 تة،يم رهليئ  عملى رسبتس : صت رست   رسثت ي  من  -1
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 ابوالل رسبتم متسيًتت ت ط رهليئ   تسملك م تش   ا وتبابع  تسشخصي  رالعب ت ي  ورال"

ات ي ان هلت م تش   عاملجت  ام حيت  و ون تأثري من أي  ج   ت ت ا وسيس ضحة  وإ ر يًت

 ".رسبةخم يف جمتل عاملجت

ساتلح  رسفدت   و ر  ماتس  ُأعباة  سيم رسبة يب ورال باتث سملجيئ  رس فةي   -2

حيث أن رس ظف يف رهليئ  حيصم عملى  و   س رهليئ  رس فةي  ساتلح  رسفدت ا  ئي

أو أ ث   م اة  وتشةع رهليئ  عملى رال باتث سةيم    يت رست دبري 

 رسبة يب ياة ور  ًت عملى رس ظف. ورسة ب  ره ولوًت الحبيت تل رهليئ ا  ات أن

وذسك  تسبةديق ورسباتون مع  ايف ماتلح  رسفدت  جمًت تة ي يًت   تأعةل رهليئ  وقة 

رسدؤوس  عن تة يب م ظف  رسةوس ا  ات  ا وه  رجلج  رض ت ميي ماجة رإل ر   رساتم 

مت دبري يف ماتلح  رسفدت   تسباتون مع     تمجأن رهليئ  حتسيًت تااف عملى إعةر  

 ماجة رإل ر   رساتم .

 ررإ الغ رضمررني رساررتم سألمررم رسبحررة   تاررم وعةرر رن رسدررملط  أو    تورر م  ررم  وسرر  فرر ل   -4

رسدملطتل رسيت ميان أن تدرتعة رسرةول رضفر رل رضخر ى وضرع وتةفيرذ ترةر ري حمرة   سةرع          

 رسفدت .

مت إ الغ رضمني رساتم سألمم رسبحرة  عةرة إيرةرع صرك رسصرت ق  عملرى رتفتقير  رضمرم         

 رب مرت   ا ا وعة ر جرت  فةي  ساتلح  رسفدت رهليئ  رس   تامرسبحة  ساتلح  رسفدت ا 

هرررا رسررذي  ررص عملررى قيررتم وزر       11/4/1343وتررت يخ  5ملارر   قررم م/ ق ررى  رره رضمرر  رس  

رخلت  ي   إ الغ رضمني رسارتم سألمرم رسبحرة   تارم رهليئر  رس فةير  ساتلحر  رسفدرت          

 ( من رالتفتقي .6( من رست   )4وعة ر جتا ولوًت سملفو   )
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 / رسوطتع رساتمرست   رسدت ا 

تداى  م  وس  ف لا حيثات رقب ى رضم  وولوًت سملا ت ظ رضاتاي  سة،تمجت  -1

رسوت    ا إىل رعبات  وت ايخ  ،م سب ظيف رسدبخةمني رسة ينيا وغريهم من 

رس ظفني رساا ميني غري رسةبخ ني عةة رالقب تءا ورابخةرمجم وراب وتئجم 

 عملى رسبوتعة تبدم  أ جت:وت قيبجم وإحتسبجم 

رساتيري رس ض عي ا مثم رجلةر    و تو م عملى م ت ظ رسافتء  ورسشفتلي  - أ

 ورإل صتل ورضهملي :

  ص  ،تم رخلةم  رسة ي  يف مت ته رضوىل عملى رسبتس : -1

يبم توييم  فتي  ا و"رجلةر   ه  رضاتس يف رخبيت  رس ظفني سشغم رس ظيف  رساتم "

 .رس ظفني اة يًت

  ات  صت رست   رسدت ا  عملى رسبتس : 

رس ظتئف رسيت يف رس ت   رساتش   لات  ون وخي ع عن "تاملن وزر   رخلةم  رسة ي  

مجيع رسبوةمني سبوييم حتة  وزر   رخلةم  رسة ي  موتييده وإ  رءرته حدب 

 رس ظتئف رساملة  ومبطمل تل رخلةم .

ي  رسخبص أن تو م رجلج  رإل ر ي  وجي ز  اة رتفتق وزي  رخلةم  رسة ي  ورس ز

 تمبحتن من يبوةم ن سشغم  اض وظتئف رس رتب رخلتمد  لات  ون ولق رسوتييس 

 ورإل  رءرل رسيت حتة هت وزر   رخلةم  رسة ي ".

 11أ/  صت رست   رس ر ا  من  ،رتم جمملرس رسشر  ى رسصرت    رتضم  رسملار   قرم        -2

 :هرا عملى أن من ش وط ع  ي  جمملس رسش  ى27/1/1312وتت يخ

 ."أن يا ن من رسشج   هلم  تسصالح ورسافتي  -
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من  ،تم رسو تء رسصت    تضم  رسملا  رسا يم   :رسدت ا  ورض  ا ن صت رست    -4

 هر عملى رسبتس :1321/ 1/ 11يف  71 قم م/

 أم  مملا   ةتًء عملرى قر ر  مرن    "جي ي رسبايني ورستقي  يف    تل رسدملك رسو تئ  

 .رجململس رضعملى سملو تء ي ضح ليه ت رل  رسش وط رسة،تمي  يف  م حتس  عملى حة 

ي رع  رجململس يف رستقي  ت تيب رضقةمير  رسطملور  ا وعةرة رسبدرتوي يورةم رض فرتء       

ا  ب توت ي  رسافتي  ا وعةة رسبدتوي أو ر اةرم توت ي  رسافتي  يوةم رض رب ارةًت.  

 جي ز أن ي قى ع   رسدملك رسو تئ  رخلتضرع سملبفبريش إال إذر  رتن قرة  ر ى      وال

رسبفبيش عمليه م تني عملى رضقم يف رسة    رسر ر  رستقير  مةجرت وث رت يف رسبو ير ين      

 ."رضخريين رسدت وني عملى رستقي  أن       فتيبه ال توم عن رسب اط

رساررررتم  ورال عررررتء رسررررت   رضوىل مرررن الئحرررر  أع رررتء هيئرررر  رسبحويرررق    ت ررراةت  -3

 جتا ومةجت:ُيايّ ن ع  ًر ليورساتمملني ليجت ش وفًت سن 

 .أن يا ن حدّ ن رسدري  ورسدمل ك 

 . أن يا ن ُمباب اًت  تضهملي  رسالِزم 

       أن يا ن حتص اًل عملى شجت   إحةى ُ مليرتل رسشر يا   تساملار  أو شرجت   ُأخر ى

رض ، ارر  مررن إحررةى   ص ُمات  سرر  هلررتا أو أن يارر ن حتص رراًل عملررى شررجت   ختصُّرر      

ملا  أو شجت   ُمات  س  هلت. وُيشرتط يف حتسر  رُسات سر ا أن يرةةح يف     ا تماتل رس

 رمب حتن ختص ُياوة هلذر رسغ أل.

أالّا يا ن قة ُحا م عمليه حبة أو تازي  يف ُ  ٍم ُمخٍم  تسش ل أو رضمت  ا أو صة  حبو ه ق ر   و

 .إسيهتأ ييب  تسفصم من وظيف  عتم ا وس   تن قة ُ   
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)ب( تشبام عملى إ  رءرل مةتا   الخبيت  وتة يب أل ر  سب س  رسةتصب رساا مي  رسيت 

 .تو جم عملى رسةتصب عةة رالقب تءةتابرب ع ض  سملفدت   صف  ختص  وضاتن ت

  صت رست   رسبتاا  

  يررع أول  4يف تررت يخ :  14رسصررت    ررتضم  رسملارر   قررم : أ /    ،ررتم جمملررس رسرر ز رء مررن 

 ا عملى رسبتس :هر1313

ُمة  جممل س رس ز رء ال تزية عن أ  ع اة رل يبم خالهلت إعت   تشايمله  رأم  مملار  ا    "

 ".ويف حتس  ر بجتء رسة  ق م إعت   تشايمله يدبا  يف أ رء عامله حبى إعت   رسبشايم

)ج( تشةع عملى توةيم أ     تلي  ووضع  ةرول أ    مةصف ا مع م رعتل مدب ى رسةا  

 اةي .رالقبصت ي سملةوس  رسط ل رس

) ( تشةع عملى وضع   رمج تاملياي  وتة ي ي  سبااني أوسئك رس ظفني من رس لتء 

ابطمل تل رض رء رسصحيح ورسش ل ورسدمليم سمل ظتئف رساا مي ا وت ل  هلم رسبة يب 

رسبخصص ورسةتاب من أ م إذ تء وعيجم اختف  رسفدت  رسالزم  ض رء وظتئفجم. وجي ز 

  مةو تل أو ماتيري امل  ي  يف رجملتالل رسيت تةط ق عمليجت.أن تشري هذه رسربرمج إىل

 ( من  ،تم رخلةم  رسة ي  عملى رسبتس :43 صت رست   )

"يابرب تة يب رس ظفني  زءًر من ور  تل رساام رسة،تمي  ا رء  تن  رخم أو خت ج 

 أوقتل رسةورم رس مس ا وعملى مجيع رس زر رل ورسصتحل ريا مي  متاني م ظفيجت من

 .تملو  رسبة يب  م يف جمتل رخبصتصه"
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تة،   م  وس  ف ل أي ت يف رعبات  تةر ري تش ياي  وإ ر ي  مةتا  ا ات  -2

يب رلق مع أهةرل هذه رالتفتقي  وولوًت سملا ت ظ رضاتاي  سوت   جت رسةرخمل ا س ضع 

 ماتيري تباملق  تستشيح سملاةتصب رساا مي  ور بختب شتغمليجت.

ما ورسريت وضرات   2011هرر/ 1342أع تء رجملتسس رس ملةي  يف عتم صة ل الئح  ر بختب  -

تستشيح سةصب ع   رجململس رس ملرةيا ومرن تملرك رسارتيري مرت و   يف      ماتيري تباملق  

 :رست   رسبتاا  عش   من رسالئح 

 ال جي ز أن يا ن ع  ًر يف رجململس  م من:

بوتسبه أو  ومله من رس ظف يف رس زر   ورض جز  رس ملةي  متمل يان قة م ى عملى را -1

وظيفبه اة  ورحة  عملى رضقما وذسك  تابثةتء من يا ن ع  ًر يف رجململس حبام 

 وظيفبه.

رحملتلظا و ئيس رس  زا ورسااة ا وشيخ رسو يمل  أو رسةتئب أو رسا ل رسذي حيام  -2

 صف   مسي .

 ع   أو أمني يف  م من: جمملس رسش  ىا أو جمملس رسةطو ا أو رجململس رحململ . -4

رسوررتول سشرر وع تشرر ل عمليرره رس ملةيرر  أو رسباجررة ضعاررتل رس ملةيرر  أو س رزمجررت ارر رء  -3

  تن ذسك  ص    م تش   أو غري م تش  .

رسدبثا  ورسدبأ   ساوت  متملاره رس ملةير  ويدربثةى مرن ذسرك رسدربأ   س حرةرل         -5

 رساوت  رسخصص سملةفع رساتم ورسةشتط رخلةم .

ت عالق  تاتقةي  اشت يع رس ملةي  أو تأمني رس ئيس ورسةي  يف ش    أو مؤاد  هل -6

 س رزمجت أو رابثات  عوت رتجت.
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تة،   م  وس  ف ل أي ت يف رختتذ رسبةر ري رسبش ياي  ورإل ر ي  رسةتا  ا ات  -4

يبدق مع أهةرل هذه رالتفتقي  وولوت سملا ت ظ رضاتاي  سوت   جت رسةرخمل ا سبازيز 

تب شتغمل  رسةتصب رساا مي  ويف مت يم رسشفتلي  يف مت يم رستشيحتل ال بخ

 رضحزرب رسديتاي ا حيثات ر ط ق ريتل.

 صت رست   رسثتسث  ورساش ون من الئح  ر بختب أع تء رجملتسس رس ملةي  عملى رسبتس :  -

"يوةم رس شح رسذي ي   رمسه ضان رالعالن رضوس  سةبتئج رال بخت تلا  يت ًت جبايع 

ت سملحامل  رال بخت ي  إىل رسملةة  رحململي  سال بخت تل مصت   رسبا يم رسيت حصم عمليج

 خالل مة  أقصتهت عش   أيتم من تت يخ رإلعالن.

تداى  م  وس  ف لا ولوًت سملا ت ظ رضاتاي  سوت   جت رسةرخمل ا إىل رعبات   -3

 وت ايخ وتةعيم  ،م تازز رسشفتلي  ومتةع ت ت ب رسصتحل.

من  ،تم رخلةم  رسة ي  عملى ( 14سغ أل مةع ت ت ب رسصتحل  صت رست   ) -1

 رسبتس :

 "جيب عملى رس ظف أن ميبةع عن:

 رالشبغتل  تسبةت    ط يو  م تش   أو غري م تش  . - أ

رالشترك يف تأايس رسش  تل أو ق  ل ع  ي  جمتسس إ ر تجت أو أي عام ليجت  - ب

أو يف حمم جتت ي إال إذر  تن مايةت من ريا م ا وجي ز اوب ى الئح  

رس ز رء رإلذن سملا ظفني  تساام يف رسوطتع رخلتص يف غري أوقتل  يصة هت جمملس

 رسةورم رس مس ."

 ( من  ،تم رخلةم  رسة ي  عملى رسبتس :13أي ًت  صت رست   )

"ال جي ز سملا ظف رجلاع  ني وظيفبه وممت ا  مجة  أخ ىا وجي ز رستخيص يف 

هلم يف ذسك يت   رس ال   رالشبغتل  تسجن ري   سن تو   رسصملح  رساتم   تستخيص
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إىل مجةجم ويا ن مةح هذر رستخيص من ق م رس زي  رسخبص وحتة  رسالئح  ش وط 

 هذر رستخيص".

 

إق ر  م ةأ   صت رالاترتيةي  رس فةي  ياتي  رسةزره  وماتلح  رسفدت ا عملى " -2

 ".رس ض ح )رسشفتلي ( وتازيزه  رخم مؤادتل رسةوس 

تجةل  ساتلح  رسفدت  يف مت ته رسثتسث  عملى رسبتس : " ص تة،يم رهليئ  رس فةي   -4

 ...".رهليئ  إىل محتي  رسةزره ا وتازيز م ةأ رسشفتلي 

 من  ،تم رسةتلدتل ورسشتيتل ريا مي  عملى رسبتس : صت رست   رضوىل  -3

 "يجةل هذر رسة،تم إىل:

ل ريا مي  تة،يم إ  رءرل رسةتلدتل ورسشتيتل ريا مي  رسيت تو م  جت رجلجت -أ 

 رسشخصي  ليجتا وذسك محتي  سملاتل رساتم. ومةع تأثري رسصتحل

حتويق أقصى    تل رسافتي  رالقبصت ي  سملحص ل عملى رسشتيتل ريا مي   -ب 

 وتةفيذ مش وعتتجت  أاات  تةتلدي  عت س .

تازيز رسةزره  ورسةتلد ا وت لري ماتممل  عت س  سملاباجةين ورسوتوسنيا حتويوًت  -ج 

 تلؤ رسف ص.س ةأ تا

 حتويق رسشفتلي  يف مجيع م رحم إ  رءرل رسةتلدتل ورسشتيتل ريا مي . -  

رسدت ق  يف رست   رسبتاا  عش   من الئح  ر بختب أع تء رجملتسس رس ملةي و   مت  -5

 ذ  هت.

رسش  تل عن "تات أل رسصتحل  رست   رسثتمة  عش   من الئح  ح  ا  ُخصصت -6

 يف جمملس رإل ر  " و ص رست   ه  رسبتس :

 رإل ر   جمملس يف رسصتحل تات أل :عش   رسثتمة  رست   "
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 – اة   م جية  رساتم  رجلااي  من ت خيص  غري – رإل ر   جمملس سا   جي ز ال ( )أ

 يدتب تبم رسيت ورساو   رضعاتل يف )م تش   غري أو م تش  ( مصملح  سه أي تا ن أن

 ع    تن إذر رساتم  رسةتلد   ط يق تبم رسيت رضعاتل ذسك وتدبثةى من رسش   ا

 سه ات رجململس ي ملغ أن رإل ر   جمملس ع   وعملى .رسا أل رضل م صتحب رإل ر   جمملس

 رسب مليغ هذر ويث ت رسش   ا يدتب تبم رسيت رضعاتل ورساو   يف شخصي  مصملح  من

 رسو ر  عملى رسبص يت يف رالشترك ذي رسصملح  سملا   جي ز وال رال باتعا حم   يف

  ئيس وي ملغ .رإل ر   جمملس ر باتع أو يف رساتم  رجلااي  يف رسشأن هذر يف يصة  رسذي

 رضعاتل عن ر اوت هت عةة رساتم  رجلااي  رإل ر   جمملس

  جذر وي لق ليجتا شخصي  مصملح  رإل ر   جمملس أع تء ضحة يا ن رسيت ورساو  

 .رسوت     رحملتاب من تو ي  ختص رسب مليغ

 - اة   م جية  رساتم  رجلااي  من ت خيص  غري - رإل ر   جمملس سا   جي ز ال )ب(

 رسذي رسةشتط ل وع أحة يف يبة  أن أو رسش   ا مةتلد  شأ ه من عام أي يف يشتك أن

 .تزروسه

 ت ان أن أو إ ر تجت جمملس ضع تء   ع أي من  وةيًت ق ضًت توةم أن سملش    جي زج( ال(

 ش  تل من وغريهت رس ة ك ذسك من ويدبثةى رسغريا مع مةجم ورحة ياوةه ق أل أي

 ".رالئباتن
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رضائمل  رس ر    يف )مملحق( رخلطتب رس ر   من مابب رضمم رسبحة  رساين  اض  ثت يًت:

رسباملو   تس رضيع رسيت ايبم  تسخة رل ورجل مي ا من أ م توةيم أل م رسات اتل 

مةتقشبجت خالل ر باتع رسف يق رساتم ريا م  مفب ح رسا  ي  رساين اةع رسفدت ا رسزمع 

 م.2013ا بارب  10-1عوةه يف لييةت خالل رسفت  

 ني خمبملف رس زر رل ورسصتحل  أو ض تط رتصتل تأايس وحةرل رتصتلهم مت  -

 ؟ريا مي  سغ أل تةفيذ ايتاتل ماتلح  رسفدت 

رالسبزرمتل رس ر    يف ات ي ان تةفيذ ذرل رساالق   رجلجتلتب رصم رهليئ  مع  تل  

 .رالتفتقي  

 ؟تأايس  جتز يباتفى مع  الغتل رس رفةني ح ل رسفدت هم مت  -

 فدت  من رخبصتصتل رهليئ  رس فةي  ساتلح  رس  

ت لري قة رل رتصتل م تش   مع رجلاج   سبملو   الغتتجم رسباملو   بص لتل مةط ي  

 عملى لدت ا ورسبحوق من صحبجت ورختتذ مت يملزم يف شأ جت. 

 ر(ه1345 -1343رسدة  رستسي  )أصة ل رهليئ  رس فةي  ساتلح  رسفدت  )تو ي  

  متس  وإ ر ي ات  د به (  الغًت ح ل لدت11116آالل  الغا مةجت ) 6  تملو ت ان

( عن 171 الغًت عن ا ء رالابااتل رإل ر ي و) 313%( من إمجتس  رس الغتلا و1113)

(  الغ عن 105( عن إاتء  رابخةرم رستل رساتما و)143إاتء  الابااتل رسدملط ا و)

( عن حتالل تزوي ا 11(  الغ عن رخبالس متل عتما و)100رس راط  ورحملد  ي ا و)

(  الغًت ات  د به 11211( عن حتالل  ش  ا و تء )41رسبديب رس ظيف ا و)( عن 66و)

( 215%( من إمجتس  رس الغتل مباملوًت  د ء مدب ى تةفيذ رخلةمتل ورسشت يعا و)20)

 (.عن قص   يف رض ،ا  أو إ  رءرل رساامغًت  ال
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 هم حتبت  ن سدتعةرل لةي  سملويتم  تس ر  تل رسذ     أعاله؟

اتلح  رسفدت  تازيز رسباتون مع مابب رضمم  اض رجلجتل رساةي   ا اما حتبتج 

تة يب إىل رسةعم رسفين ورسيت يةة ج من ضاةجت  رسبحة  رساين  تسخة رل ورجل مي 

رابا رأل رسفصملني رسثت    مةد  يجتا و ذسك مدتعةتجم يف رإل ت   عملى

 ورخلتمسا خالل رسةو   رسثت ي  من رالابا رأل.

 

 

 :رض ،ا  ورسمل رئح رس ر    يف هذر رسبو ي 

ا  ب ق ر   رالاترتيةي  رس فةي  ياتي  رسةزره  وماتلح  رسفدت  رسصت    -1

 م.2007لربري   17 هرا رس رلق2/1321(  بت يخ ر/34جمملس رس ز رء  قم )

( 65 قم )أ/ا  ب رضم  رسملا  تة،يم رهليئ  رس فةي  ساتلح  رسفدت  رسصت    -2

 م.2011مت س 11 هرا رس رلق14/7/1342وتت يخ 

 هر.11/1/1321 بت يخ 17 ،تم رسو تء رسصت    تضم  رسملا   قم م/ -4

 هر.4/4/1313وتت يخ  14 ،تم جمملس رس ز رء رسصت    تضم  رسملا   قم أ/ -3

 هر.10/7/1417 وتت يخ 31 تس ا م رسملا   قم م/ ،تم رخلةم  رسة ي  رسصت    -5

 51 ،تم رسةتلدتل ورسشتيتل ريا مي  رسصت    ا  ب رس ا م رسملا   قم: م/ -6

 هر.3/1/1327وتت يخ 

 1جمملس هيئ  رسد ق رستسي   تسو ر   قم عن  الئح  ح  ا  رسش  تل رسصت     -7

 .م 12/11/2006هر رس رلق 21/10/1327وتت يخ 2006- 212-
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 11111قم  ي    ا  ب رسو ر  رس زرالئح  ر بختب أع تء رجملتسس رس ملةي  رسصت   -1

 /11/4وتت يخ 

 رسملحوتل:

   ياتي  رسةزره  وماتلح  رسفدت .رالاترتيةي  رس فةي -1

 م رهليئ  رس فةي  ساتلح  رسفدت .تة،ي -2

 إق ر  رسذم  رستسي . -4

 
 


