
34 
 

 

 
 

 ـالحــقامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1هلحق رقن )
 

 انشجبةُـخ شؤوٌ رمسَس جل
 خبظىص ادلسظىو 

 2015( نعُخ 35ثمبَىٌ زلى )
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 و2016 فرباَس 16انزبزَخ : 

 

  انشجبةنهجُـخ شؤوٌ  ألولانزمسَـس ا
 حىل 

  ثئنغبء ادلؤظعخ انؼبيخ نهشجبة وانسَبػخ 2015( نعُخ 35ادلسظىو ثمبَىٌ زلى )
 

 :يمديــخ
 

 يؼـبيل زئُط رلهـط انشـىزيوزبة  اٌشجبةاؼزٍّذ عبٕخ شؤوْ       
َ، واٌصٌ 2106فرباَط 7( اؼبؤضخ يف  2ز  4/ ف  ؾ ؾص ي  262ُ ) ــــضلـ

ثئنغبء  2015( نعُخ 35ادلسظىو ثمبَىٌ زلى )مت دبىعجٗ رىٍُف اٌٍغٕخ ثسضاؼخ وِٕبلشخ 
، ػًٍ أْ رزُ زضاؼزٗ وإثساء  ادلؤظعخ انؼبيخ نهشجبة وانسَبػــــــــخ

 اؼبالحظبد وإػساز رمطَط َزؼّٓ ضأٌ اٌٍغٕخ ثشأٔٗ ٌُزُ ػطػٗ ػًٍ اجملٍػ. 
 
 

 أواًل: إجساءاد انهجُخ:
 

 نزُفُر انزكهُف ادلركىز أػالِ لبيذ انهجُخ ثبإلجساءاد انزبنُخ:
 

ِـٓ  ذالي زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌضبين  –رساضؼذ اٌٍغٕخ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ اؼبصوىض  (1)
 َ.2106فرباَط  01اٌضبين ٌٍغٕخ ثزبضَد  يف االعزّبع -اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌطاثغ 
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اؿٍؼذ اٌٍغٕخ أصٕبء زضاؼزهب ػًٍ اٌىصبئك اؼبزؼٍمخ ثبؼبطؼىَ ثمبٔىْ ِىػىع اٌجحـش   (2)
 واٌسضاؼخ، واٌيت اشزٍّذ ػًٍ ِب ٍٍَ:

 

 )يسفك( ذـبة ػطع اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ػًٍ ؾبٍػ اٌشىضي. -
 )يسفك(ٕىاة وِطفمبرٗ ثشأْ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ. لطاض ؾبٍػ اٌ -

 )يسفك(ضأٌ عبٕخ اٌشؤوْ اٌزشطَؼُخ واٌمبٔىُٔخ.  -

 (يسفكاؼبطؼىَ ثمبٔىْ اؼبصوىض. ) -
 

، ولس حؼط شؤوٌ انشجبة وانسَبػخ ، وشازح ضبينزػذ اٌٍغٕخ إىل اعزّبػهب اٌ (2)
 االعزّبع:

 انشجبثُخيدَس إدازح اذلُئبد وادلساكص   انعُد َىاز ػجداهلل ادلطىع .1

 . يعزشبز لبَىين         ػهٍ زلًد مسبحخ األظزبذ  .2

 
 

 :شبضن يف اعزّبع اٌٍغٕخ ِٓ األِبٔخ اٌؼبِخ ثبجملٍػ 

 .ادلعبػد عزشبز انمبَـىينادل        انعُد زلًد أمحد فاليسشٌ .1

 

  أيم ػجداهلل زلًد انعُدح رىىل أِبٔخ ؼط اٌٍغٕخ. 

 
 

ـًب: زأٌ   :شؤوٌ انشجبةوشازح ثبَُ

( نعُخ 27ادلسظىو زلى )طسض ػٓ طبحت اعبالٌخ اؼبٍه اؼبفسي حفظٗ اهلل وضػبٖ  -
رؽٕس إٌُٗ  ثزؼٌُن وظَطا ٌشؤوْ اٌشجبة واٌطَبػخ 2015أثسَم  14ثزبزَخ  2015

ِؽؤوٌُخ اإلشطاف ػًٍ اؼبؤؼؽخ اٌؼبِخ ٌٍشجبة واٌطَبػخ وثبٌزبيل أطجح ٕ٘بن عهزٌن 
يف ظً ثمبء اؼبؤؼؽخ اٌؼبِخ ٌٍشجبة حىىُِزٌن رؼىن ثبٌشجبة واٌطَبػخ ، وشٌه 

ثشأْ  0981( ٌؽٕخ 5واٌطَبػخ وىُبْ لبٔىين لبئُ، وشٌه وفمًب ٌٍّطؼىَ ثمبٔىْ ضلُ )
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ثئٔشبء ؾبٍػ أػًٍ ٌٍشجبة واٌطَبػخ  0975( ٌؽٕخ 2رؼسًَ اؼبطؼىَ األًِنٌ ضلُ )
 ورؼسَالرٗ .

 وِىاعهخ اٌزحسَبد خزؼبًِ ِغ ِزـٍجبد اؼبطحٍخ اؼبمجٍويف إؿبض عهىز فبٍىخ اٌجحطَٓ ٌٍ -
وشٌه ػّٓ حعِخ ِٓ االعطاءاد األذطي اٌـيت   االلزظبزَخ ٔظطًا ٌزسين أؼؼبض إٌفؾ؛

رمؼٍ ثسِظ وإٌغبء اؽبُئبد واؼبؤؼؽبد اغبىىُِخ ، ثغطع رمٍُض اؼبظبضَف اغبىىُِخ 
وػجـهب ورطشُس٘ب ٌٍزؼبًِ ِغ اٌزحسَبد اؼببٌُخ اٌيت سبط هبب اؼبٍّىخ ػًٍ وعٗ اٌؽـطػخ  

ال حيزًّ اٌزأذًن وَؽزسػٍ ازببش اٌزساثًن اٌؼبعٍخ ؼبىاعهزٗ ؛ فمس وافك ؾبٍـػ   و٘ى أِط
ىل وظاضح شئىْ إهتب باٌىظضاء ػًٍ إٌغبء اؼبؤؼؽخ اٌؼبِخ ٌٍشجبة واٌطَبػخ ؤمً اذزظبط

اٌشجبة واٌطَبػخ ِٓ أعً رىحُس اعبهىز ٌإلضرمبء ثبغبطوخ اٌشجبثُخ واٌطَبػُخ ثبؼبٍّىخ 
ف ػًٍ لـبع اٌشجبة واٌطَبػخ؛ ٌصٌه فمس وبْ ال ثس ِٓ ِٓ ذالي عهخ واحسح رشط

طسض حؼطح طبحت اعبالٌـخ  أازببش اٌزساثًن واالعطاءاد اٌيت ال ربزًّ اٌزأذًن ، وػٍُٗ 
غـبء  ئنث 2105( نعـُخ  35ادلسظىو ثمبَىٌ زلـى ) اؼبٍه اؼبفسي حفظٗ اهلل وضػبٖ 

ـ  ادلؤظعخ انؼبيخ نهشجبة وانسَبػخ شـئىْ اٌشـجبة    ىل وظاضحإهتب بؤمً  اذزظبط
 واٌطَبػخ.

 
 
 

ـًب: زأٌ انهجُخ:  ثبنث
 

ثئنغبء ادلؤظعخ انؼبيـخ   2015( نعُخ 35ادلسظىو ثمبَىٌ زلى )اٌٍغٕخ  رساضؼذ     
أػؼبء  ثشأٔٗ ِٓ لجً أطحبة اٌؽؼبزحإٌظط  ، ولس مت رجبزي وعهبد  نهشجبة وانسَبػخ

ثـبجملٍػ،   اؼبؽـبػس  اٌمبٔىين، واؼبؽزشبض ٍ وظاضح شؤوْ اٌشجبة واٌطَبػخ اٌٍغٕخ، وفبضٍ
اؿٍؼذ اٌٍغٕخ ػًٍ لطاض ؾبٍػ إٌىاة وِطفمبرٗ ثشأْ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ، وػًٍ ضأٌ عبٕخ و

اٌشؤوْ اٌزشطَؼُخ واٌمبٔىُٔخ دبغٍػ اٌشىضي واٌصٌ عبء ِؤوسًا ٌؽالِخ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ 
 طبػبعخ ِٓ فؼال ػٓ اٌسَجوَزأٌف اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ِٓ إٌبحُزٌن اٌسؼزىضَخ واٌمبٔىُٔخ، 

إٌغبء اؼبؤؼؽخ اٌؼبِخ ٌٍشجبة واٌطَبػخ ، ورٕبوٌذ اؼببزح اٌضبُٔخ اؼببزح األوىل  ذِىاز، رٕبوٌ
ِجبشطح وظاضح شؤوْ اٌشجبة واٌطَبػخ أو اعبهخ اؼبرزظخ اٌيت َظسض ثزؽـُّزهب ِطؼـىَ   
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جبة وبفخ االذزظبطبد اؼبٕبؿخ ثبؼبؤؼؽخ، أِب اؼببزح اٌضبٌضخ فمس ٔمٍذ إىل وظاضح شؤوْ اٌش
واٌطَبػخ أو اعبهخ اؼبرزظخ ايل َظسض ثزؽُّزهب ِطؼىَ وبفـخ االػزّـبزاد اؼبسضعـخ    
ٌٍّؤؼؽخ يف اؼبُعأُخ اٌؼبِخ ٌٍسوٌخ ووبفخ حمىلهب واٌزعاِبهتب ، وَٕمً إٌُهب صبُغ ِـىظفٍ  
اؼبؤؼؽخ ثصاد اغبمىق واؼبعاَب اٌىظُفُخ ؿجمًب ٌزٕظُُ اٌىظاضح أو اعبهخ اؼبرزظخ ، واؼبـبزح  

  أٌغذ وً ٔض َزؼبضع ِغ أحىبَ ٘صا اٌمبٔىْ، وعبءد اؼببزح اػببِؽخ رٕفُصَخ. اٌطاثؼخ
أثسَم  14ثزبزَخ  2015( نعُخ 27ادلسظىو زلى )ٌظسوض  ٔظطًا  أٔٗ وضأد اٌٍغٕخ

ػٓ طبحت اعبالٌخ اؼبٍه اؼبفسي حفظٗ اهلل وضػبٖ ثزؼٌُن وظَطا ٌشؤوْ اٌشجبة  2015
 واٌطَبػخ

 
ػًٍ اؼبؤؼؽخ اٌؼبِخ ٌٍشجبة واٌطَبػخ  األِط اٌصٌ رطرت  رؽٕس إٌُٗ ِؽؤوٌُخ اإلشطاف 

ػٍُٗ وعىز عهزٌن حىىُِزٌن رؼىن ثبٌشجبة واٌطَبػخ ، وشٌه يف ظً ثمبء اؼبؤؼؽخ اٌؼبِخ 
وسببشُب ِغ اٌظطوف االؼزضٕبئُخ اٌيت رىعت ٌٍشجبة واٌطَبػخ وىُبْ لبٔىين لبئُ، 

بض عهىز فبٍىخ اٌجحطَٓ ٌٍزؼبًِ ِغ ويف إؿاالؼطاع يف ازببش رساثًن ال ربزًّ اٌزأذًن؛ 
 االلزظبزَخ إٌبذبخ ػٓ رسين أؼؼبض إٌفؾ وشٌه وِىاعهخ اٌزحسَبد خِزـٍجبد اؼبطحٍخ اؼبمجٍ

ثسِظ وإٌغبء اؽبُئبد واؼبؤؼؽبد اغبىىُِخ ، ثغطع رمٍُض اؼبظبضَف اغبىىُِخ وػجـهب 
ٌٍمُبَ ثسوض٘ب ثىفبءح وفبػٍُخ ورطشُس٘ب ٌٍزؼبًِ ِغ اٌزحسَبد اؼببٌُخ اٌيت سبط هبب اؼبٍّىخ 

وافك ؾبٍػ اٌىظضاء ػًٍ إٌغبء اؼبؤؼؽخ اٌؼبِخ ٌٍشجبة  ؛ فمسػًٍ وعٗ اٌؽطػخأوضط 
 .ىل وظاضح شئىْ اٌشجبة واٌطَبػخإهتب بواٌطَبػخ ؤمً اذزظبط

 

وِٓ أعً رىحُس اعبهىز ٌإلضرمبء ثبغبطوخ اٌشجبثُخ واٌطَبػُخ ثبؼبٍّىخ ِٓ ذالي عهخ 
ـبع اٌشجبة واٌطَبػخ ، فمس أطسض حؼطح طبحت اعبالٌخ اؼبٍه واحسح رشطف ػًٍ ل

ثئنغبء ادلؤظعخ انؼبيخ  2015( نعُخ 35ادلسظىو ثمبَىٌ زلى )فظٗ اهلل وضػبٖ ح اؼبفسي
 ؤمً اذزظبطبهتب إىل وظاضح شئىْ اٌشجبة واٌطَبػخ. نهشجبة وانسَبػخ

 
اؼزسػذ طسوضٖ ذالي  ٌصٌه فمس الزٕؼذ اٌٍغٕخ دبربضاد طسوض اؼبطؼىَ ثمبٔىْ، واٌيت

فزطح ِبثٌن إٔزهبء زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ األوي ، وثساَخ زوض االٔؼمبز اٌضبين ِٓ اٌفظً 
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وجيت ػسع ( ِٓ اٌسؼزىض، واٌيت عبء فُهب : )18اٌزشطَؼٍ اٌطاثغ، وفمًب ٌٕض اؼببزح )
س إذا كبٌ ـخالل شه هرِ ادلساظُى ػهً كم يٍ رلهط انشىزي ورلهط انُىاة

 هعبٌ اجمل
 

لبئًني أو خالل شهس يٍ أول اجزًبع نكم يٍ اجملهعني اجلدَدٍَ يف حبنخ احلـم أو  
اَزهبء انفظم انزشسَؼٍ، فئذا مل رؼسع شال يبكبٌ ذلب يٍ لىح انمبَىٌ ثغري حبجـخ إ   
إطداز لساز ثرنك، وإذا ػسػذ ومل َمسهب اجملهعبٌ شال كرنك يب كبٌ ذلب يٍ لـىح  

ْ اؼبصوىض لس اؼزىىف شطؽ اٌؼطع اؼبٕظىص ػٍُٗ، حُش (، وّب أْ اؼبطؼىَ ثمبٔىانمبَىٌ
َ وثصٌه لس اؼـزىىف  2105أوزىثط  06، ومت ػطػٗ يفَ 2105أوزىثط  7ثزبضَد طسض 

 صبُغ اٌشطوؽ اؼبٕظىص ػٍُهب يف اٌسؼزىض ٌظسوضٖ.
 2105( ٌؽٕخ 15اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ضلُ )رطي اٌٍغٕخ أمهُخ اؼبىافمخ ػًٍ ِب رمسَ  ويف ػىء 
 ؼؽخ اٌؼبِخ ٌٍشجبة واٌطَبػخ.ثئٌغبء اؼبؤ

 
 
 

ـًب: اخزُبز يمسزٌ ادلىػىع األطهٍ واالحزُبطٍ:  زاثؼ
 

( ِٓ اٌالئحخ اٌساذٍُخ جملٍػ اٌشىضي، ارفمذ اٌٍغٕخ ػٍـً   19إػّباًل ٌٕض اؼببزح )      
 اذزُبض وً ِٓ:

ـًب.                    ػهٍ ػُعً أمحد  األظزبذ  .1  يمسًزا أطهُ
 يمسًزا احزُبطًُب.          حعني آل زمحخطبدق ػُد األظزبذ  .2
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ـًب: رىطُخ انهجُخ:  خبيع
 

يف ػىء ِب زاض ِٓ ِٕبلشبد وِب أثسٌ ِٓ آضاء أصٕبء زضاؼخ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ، فـئْ       
 اٌٍغٕخ رىطٍ دبب ٍٍَ:

 

ثئنغبء ادلؤظعخ انؼبيخ نهشجبة  2015( نعُخ 35ادلسظىو ثمبَىٌ زلى )اؼبىافمخ ػًٍ  -
 .وانسَبػخ

 

 واأليس يؼسوع ػهً اجملهط ادلىلس الختبذ انالشو ،،،
 
 
 
 
 

 ري طبدق انجحبزَخمس           ثعبو امسبػُم انجًُحًد      
 َبئت زئُط انهجُخ                                زئُط انهجُخ        

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

 

 م 1555 فبراير 4الحاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / مسري صادق البحارنت   احملرتم

 رئيــس جلنــت شؤون الشباب     
 

بإلغاء المؤسسة العامة  5103( لسنة 53المرسوم بقانون رقم )الموضوع : 

 للشباب والرياضة.

 

 تحية طيبة وبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2116فبراير  7بحاريخ      

المرسوم بقانون ، ًسخة (1د  3ف ص ل ت ق /  154) ، ضوي كحابه رقن المجلس

إلي لجٌة  ،بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة 5103( لسنة 53رقم )

الشؤوى الحشريعية والقاًوًية، ورلك لوٌاقشحه وإبذاء الوالحظات عليه للجٌة الشؤوى 

 الوالية واالقحصادية.
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، عقذت لجٌة الشؤؤوى الحشؤريعية والقاًوًيؤة ااحواع ؤا م2116 فبراير 8وبحاريخ      

وذلأ   وقرار مجلس النواب بشأنن،  ،بقانون المرسومعلي ، حيث اطلعث ثاني عشرال

 بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبأاد   بقأانون المرسومإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

بإلغاء المؤسسة  5103( لسنة 53المرسوم بقانون رقم ) جرى اللجٌة سالهة     

 هي الٌاحيحيي الذسحورية والقاًوًية.، العامة للشباب والرياضة

 

 

 

 دالل جاسن الزايد                                         

 رئيس جلنت الشؤون التشريعيت والقانونيت                     
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 (2هلحق رقن )
 

رمسَس جلُخ انشؤوٌ انزشسَؼُخ وانمبَىَُخ 
( 34ثمبَىٌ زلى )خبظىص ادلسظىو 

و ثزؼدَم ثؼغ أحكبو 2010نعُخ 
و 2006( نعُخ 60انمبَىٌ زلى ) 

ثشأٌ إػبدح رُظُى دائسح انشؤوٌ 
 انمبَىَُخ
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 و2016 فرباَس 14انزبزَخ :
 

 نهجُـخ انشؤوٌ انزشسَؼُخ وانمبَىَُخ انزمسَـس انعبثغ

 حىل 

( 60و ثزؼدَم ثؼغ أحكبو انمبَىٌ زلى ) 2010( نعُخ 34ادلسظىو ثمبَىٌ زلى )

 و ثشأٌ إػبدح رُظُى دائسح انشؤوٌ انمبَىَُخ2006نعُخ 

 

 :يمديــخ
ضلُ         يؼبيل زئُط رلهط انشىزياؼزٍّذ عبٕخ اٌشؤوْ اٌزشطَؼُخ واٌمبٔىُٔخ وزبة       

َ، واٌصٌ مت 2100أثطًَ  01( اؼبؤضخ يف  2100 -4 -1ص ي د ق /  047) 
و 2010( نعُخ 34ادلسظىو ثمبَىٌ زلى )دبىعجٗ رىٍُف اٌٍغٕخ ثسضاؼخ وِٕبلشخ 

 دائسح و ثشأٌ إػبدح رُظُى2006خ ( نع60ُ) أحكبو انمبَىٌ زلى ثزؼدَم ثؼغ
ػًٍ أْ رزُ زضاؼزٗ وإثساء اؼبالحظبد، وإػساز رمطَط َزؼّٓ ضأٌ ، انشؤوٌ انمبَىَُخ

 اٌٍغٕخ ثشأٔٗ ٌُزُ ػطػٗ ػًٍ اجملٍػ. 
 يؼبيل انعُد ػهٍ ثٍ طبحل انظبحل زئُط رلهط انشـىزي اؼزٍّذ اٌٍغٕخ ذـبة و  

َ، ِٓ زوض 2100أوزىثط  01( اؼبؤضخ يف  2100-01-1/ د قص ي  264)   ضلُ
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 االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌضبين ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌضبٌش، واٌصٌ مت دبىعجٗ رىٍُف اٌٍغٕخ ثئػبزح
 زضاؼخ اؼبطؼىَ وإػساز رمطَط َزؼّٓ ضأٌ اٌٍغٕخ ثشأٔٗ ٌُزُ ػطػٗ ػًٍ اجملٍػ. 

 
زئُط ادلؼبيل انعُد ػهٍ ثٍ طبحل انظبحل طبحت  أضؼًَ  2102َٕبَط  9ثزبضَد و      

ـًب ثطلُ )  رلهط انشىزي ( إىل عبٕخ  2102-00 -1ص ي د ق/  161ذـبث
اٌشؤوْ اٌزشطَؼُخ واٌمبٔىُٔخ، ثٕبًء ػًٍ لطاض اجملٍػ يف عٍؽزٗ اٌضبُٔخ ػشطح اؼبٕؼمسح ثزبضَد 

و ثزؼدَم 2010( نعُخ 34ادلسظىو ثمبَىٌ زلى )َ، خبظىص إػبزح 2102َٕبَط  9
و ثشأٌ إػبدح رُظُى دائسح انشؤوٌ 2006نعُخ ( 60ثؼغ أحكبو انمبَىٌ زلى    ) 

، ػًٍ أْ رزُ زضاؼزٗ وإثساء اؼبالحظبد وإػساز رمطَط َزؼّٓ ضأٌ اٌٍغٕخ ثشأٔٗ انمبَىَُخ
 . ، ولس ضفؼذ اٌٍغٕخ رمطَط٘ب اٌزىٍٍُّ هبصا اػبظىصٌُزُ ػطػٗ ػًٍ اجملٍػ

 

زئُط رلهـط يؼـبيل عبٕخ اٌشؤوْ اٌزشطَؼُخ واٌمبٔىُٔخ وزبة  وّب اؼزٍّذ     
 َ،2102 أوزىثط 07( اؼبؤضخ يف 1ز  1ف ص ي د ق /  510)  ضلـُ انشـىزي

ِٓ زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌضبٌش ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌضبٌش، واٌصٌ مت دبىعجٗ رىٍُف 
اٌٍغٕخ ثئػبزح إٌظط يف رمطَط٘ب اٌزىٍٍُّ اػببص ثبؼبطؼىَ، واٌصٌ مل َفظً فُٗ اجملٍػ 

 اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌضبٌش.ذالي اٌسوض اٌضبين ِٓ 
ص ي  719)  ضلـُ يؼـبيل زئُط رلهـط انشـىزيغٕخ وزبة اٌٍ اؼزٍّذو     

ِٓ  ِٓ زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌطاثغ َ،2101 أوزىثط 29( اؼبؤضخ يف 4ز  1ف د ق / 
ثئػبزح اٌشؤوْ اٌزشطَؼُخ واٌمبٔىُٔخ عبٕخ اٌضبٌش، واٌصٌ مت دبىعجٗ رىٍُف اٌفظً اٌزشطَؼٍ 

فظً فُٗ اجملٍػ ذالي اٌسوض اػببص ثبؼبطؼىَ، واٌصٌ مل َ يف رمطَط اٌٍغٕخ اٌؽبثمخظط إٌ
 ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌضبٌش. اٌضبٌش
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يؼـبيل زئُط رلهـط عبٕخ اٌشؤوْ اٌزشطَؼُخ واٌمبٔىُٔخ وزبة  وّب اؼزٍّذ     
 َ،2104 ربزَؽّ 20( اؼبؤضخ يف 0ز  4ف ص ي د ق /  04)  ضلـُ انشـىزي
ف ، واٌصٌ مت دبىعجٗ رىٍُاالٔؼمبز اٌؼبزٌ األوي ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌطاثغِٓ زوض 

 اػببص ثبؼبطؼىَ اٌٍغٕخ ثئػبزح إٌظط يف رمطَط عبٕخ اٌشؤوْ اٌزشطَؼُخ واٌمبٔىُٔخ اٌؽبثمخ
 ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌضبٌش. ُٗ اجملٍػ ذالي اٌسوض اٌطاثغ، واٌصٌ مل َفظً فثمبٔىْ
ص ي  214)  ضلـُ يؼـبيل زئُط رلهـط انشـىزيغٕخ وزبة اٌٍ اؼزٍّذو     

ِٓ  ِٓ زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌضبين َ،2105 أوزىثط 08( اؼبؤضخ يف 2ز  4ف د ق / 
ثئػبزح اٌشؤوْ اٌزشطَؼُخ واٌمبٔىُٔخ عبٕخ اٌطاثغ، واٌصٌ مت دبىعجٗ رىٍُف اٌفظً اٌزشطَؼٍ 

فظً فُٗ اجملٍػ ذالي اٌسوض اػببص ثبؼبطؼىَ، واٌصٌ مل َ ظط يف رمطَط اٌٍغٕخ اٌؽبثمخإٌ
 .زشطَؼٍ اٌطاثغِٓ اٌفظً اٌ األوي

 
ادلؼبيل انعُد ػهٍ ثٍ طبحل انظبحل طبحت  أضؼًَ  2106 َٕبَط 10ثزبضَد و     

ـًب ثطلُ )  زئُط رلهط انشىزي ( إىل عبٕخ  2ز  4ص ي د ق/ ف  261ذـبث
 اٌشؤوْ اٌزشطَؼُخ واٌمبٔىُٔخ، خبظىص اؼبىافمخ ػًٍ ؿٍت اٌٍغٕخ ثبؼزطزاز اٌزمطَط اػببص

( 60) أحكبو انمبَىٌ زلى و ثزؼدَم ثؼغ2010( نعُخ 34بدلسظىو ثمبَىٌ زلى )ث
، ػًٍ أْ رزُ زضاؼزٗ وإثساء انشؤوٌ انمبَىَُخ دائسح و ثشأٌ إػبدح رُظُى2006نعُخ 

 َزؼّٓ ضأٌ اٌٍغٕخ ثشأٔٗ ٌُزُ ػطػٗ ػًٍ اجملٍػ.  ز رمطَطاؼبالحظبد وإػسا
 

 :أواًل: إجساءاد انهجُخ
 

 :لبيذ انهجُخ ثبإلجساءاد انزبنُخ نزُفُر انزكهُف ادلركىز أػالِ
رساضؼذ اٌٍغٕخ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ اؼبصوىض يف زوض االٔؼمبز األوي ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ  (3)

 يف االعزّبػٌن اٌزبٌٌُن: اٌضبٌش،
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 2100َأثطًَ 27َٓ اؼبٕؼمس ثزبضَد         ؼشطواٌ ينباالعزّبع اٌض -

 2100َ َىُٔى 22    االعزـّبع اٌضالصٌن اؼبٕؼمـس ثزبضَـد       -

 

رساضؼذ اٌٍغٕخ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ اؼبصوىض يف زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌضبين ِٓ اٌفظـً   (4)
 :، يف االعزّبػبد اٌزبٌُخاٌزشطَؼٍ اٌضبٌش

 2100َأوزىثط  09اؼبٕؼمـس ثزبضَـد           االعزـّبع اٌضـبٌش -

 َ.2102فرباَط  29االعزّبع اٌؽبثغ واٌؼشطوْ اؼبٕؼمس ثزبضَد          -

 َ.2102ِبضغ  28  االعزّبع اٌضبٌش واٌضالصىْ اؼبٕؼمس ثزبضَد         -

ِٓ اٌفظـً   اٌطاثغ رساضؼذ اٌٍغٕخ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ اؼبصوىض يف زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ (5)
 :، يف االعزّبػٌن اٌزبٌٌُنٍ اٌضبٌشاٌزشطَؼ

 َ.2101 ٔىفّرب 02اؼبٕؼمس ثزبضَد         اػببِػاالعزّبع  -

 َ.2101 زَؽّرب 0        اؼبٕؼمس ثزبضَداٌؽبزغ  االعزّبع -

 

ِٓ اٌفظً  األوي رساضؼذ اٌٍغٕخ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ اؼبصوىض يف زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ (6)
 :اٌزبٌُخاالعزّبػبد ، يف اٌطاثغاٌزشطَؼٍ 

 َ.2104ّرب زَؽ 24  اؼبٕؼمس ثزبضَد        اٌضبيناالعزّبع  -

 َ.2105 َٕبَط 7اؼبٕؼمس ثزبضَد         اٌضبٌشاالعزّبع  -

 َ.2105 فرباَط 8       االعزّبع اٌؽبزغ اؼبٕؼمس ثزبضَد -

 

ِٓ اٌفظً  اٌضبين رساضؼذ اٌٍغٕخ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ اؼبصوىض يف زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ (7)
 يف االعزّبػبد اٌزبٌُخ: اٌطاثغ،اٌزشطَؼٍ 

 َ.2105أوزىثط  08     بضَد      ـبع اٌضبين اؼبٕؼمس ثزـاالعزّ -

 َ.  2106 َٕبَط 21     بضَد    ـاؼبٕؼمس ثز االعزّـبع اٌؼبشط -
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 َ.2106فرباَط  8      اؼبٕؼمس ثزبضَد     االعزّبع اٌضبين ػشط -

 
 

زضاؼزهب ػًٍ اٌىصبئك اؼبزؼٍمخ ثبؼبطؼىَ ثمبٔىْ ِىػىع اٌجحـش  اؿٍؼذ اٌٍغٕخ أصٕبء  (8)
 واٌسضاؼخ، واٌيت اشزٍّذ ػًٍ ِب ٍٍَ:

 

 )يسفك(لطاض ؾبٍػ إٌىاة وِطفمبرٗ ثشأْ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ.  -

 (يسفكاؼبطؼىَ ثمبٔىْ اؼبصوىض. ) -

ِصوطح ثبٌطأٌ اٌمبٔىين ؽبُئخ اؼبؽزشبضَٓ اٌمبٔىٌُٔن ثبجملٍػ، ثشأْ ػسَ وعىز  -
 (يسفكثؼسَ اٌسؼزىضَخ يف اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ؿبً اٌسضاؼخ. )شجهخ 

أؼزبش اٌمبٔىْ اٌؼبَ اؼبؽبػس ثىٍُخ اغبمىق ، اٌسوزىض ِطواْ اؼبسضغِصوطيت  -
 (يسفك) .ثشأْ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ

ثشأْ اؼبطؼىَ ؼبُِخ ذًٍُ اؼبؤَس  حؼزبشِمسَ ِٓ ؼؼبزح ػؼى اٌٍغٕخ األ ضأٌ -
 (يسفك) .ثمبٔىْ

 (يسفك) واإلفزبء اٌمبٔىين ثشأْ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ.ضأٌ ُ٘ئخ اٌزشطَغ  -
 

ِٓ زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌضبين ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ  ٓحؼط االعزّبع اٌؽبثغ واٌؼشطَ  (9)
أؼزبش اٌمبٔىْ اٌؼبَ اؼبؽبػس ، اٌسوزىض ِطواْ اؼبسضغ -ثسػىح ِٓ اٌٍغٕخ  –اٌضبٌش 

 يف عبِؼخ اٌجحطَٓ. ثىٍُخ اغبمىق

 

حؼط االعزّبع اٌؼبشط ِٓ زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌضبين ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌطاثغ  (11)

 :هُئخ انزشسَغ واإلفزبء انمبَىينفبضال 
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 اندكزىز يبل اهلل جؼفس احلًبدٌ           يدَس إدازح انزشسَغ واجلسَدح انسمسُخ. .1

 األظـزبذ يـحًـد يـهدٌ            يعزشبز لبَىين. .2

ػشط ِٓ زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌضبين ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ ضبين حؼط االعزّبع اٌ (11)

 :هُئخ انزشسَغ واإلفزبء انمبَىينفبضال اٌطاثغ 

 ادلعزشبز ػجداهلل ثٍ حعٍ انجىػُُني       زئُط هُئخ انزشسَغ واإلفزبء انمبَىين. .1

 اندكزىز يبل اهلل جؼفس احلًبدٌ           يدَس إدازح انزشسَغ واجلسَدح انسمسُخ. .2

 

 :شبضن يف اعزّبع اٌٍغٕخ ِٓ األِبٔخ اٌؼبِخ ثبجملٍػ 
 

 اندكزىز ػظبو ػجدانىهبة انربشجنٍ           ادلعزشبز انمبَىين نهًجهط. .2
 

 يريفذ ػهٍ حُدز. رىىل أِبٔخ ؼط اٌٍغٕخ اٌؽُسح 

 
 

ـًب: زأٌ هُئخ   انزشسَغ واإلفزبء انمبَىين:ثبَُـ
 

( ِٓ 18ْ ػٕظط االؼزؼغبي يف إطساض اؼبطؼىَ ثمبٔىْ اؼبٕظىص ػٍُٗ يف اؼببزح )إ -

إشا ِب ُأذص ثٕظط االػزجبض اغببعخ إىل اإلؼطاع يف إػـبء زائطح اٌشؤوْ اٌسؼزىض َؼزرب ِزىافًطا 

)ُ٘ئخ اٌزشطَغ واإلفزبء اٌمبٔىين( االؼزمالي اٌزبَ ػٓ اٌؽٍـخ اٌزٕفُصَخ، وشٌه    اٌمبٔىُٔخ 

ثؼس إغببق إزاضح االؼزفزبء واالٔزربة هبب، وٍ٘ اإلزاضح اٌيت رؼـٍغ دبهبَ اٌؼٍُّخ 

االٔزربثُخ، ولس اؼزىعت إلجبي اؼبٍّىخ ػًٍ أزربثبد اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌضبٌش اإلؼطاع 

ٌؼّبْ حُبزَخ واؼزمالٌُخ االٔزربثبد، واالػزطاف ثبٌشرظُخ ثئطساض اؼبطؼىَ ثمبٔىْ؛ 
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االػزجبضَخ اؼبؽزمٍخ واؼبُعأُخ اؼبؽزمٍخ ٌسائطح اٌشؤوْ اٌمبٔىُٔخ، إػبفخ إىل فظً إزاضح اٌمؼبَب 

ػٓ ُ٘ئخ اٌزشطَغ واإلفزبء اٌمبٔىين، وٍ٘ اإلزاضح اٌيت رزىىل سبضًُ اغبىىِخ دبرزٍف وظاضاهتب 

وُ٘ئبهتب اٌؼبِخ فُّب َطفغ ِٕهب أو ػٍُهب ِٓ لؼبَب، وشٌه ٌؼّبْ وإزاضاهتب وِؤؼؽبهتب 

 االؼزمالي اٌزبَ ٌٍهُئخ. 
 

ْ اٌسؼزىض ظبح  ٌٍمبٔىْ ثزٕظُُ ِهبَ اإلفزبء اٌمبٔىين، وػٍُٗ فمس ٔض اؼبطؼىَ ثمبٔىْ إ -

ِٓ اؼببزح اٌضبُٔخ ِٓ اٌمبٔىْ ضلُ  (1اٌجٕس ) ػًٍ اؼزجساي ٔض عسَس ثٕض يف اؼببزح األوىل

ثئػبزح رٕظُُ زائطح اٌشؤوْ اٌمبٔىُٔخ، ٌُىىْ إٌض اعبسَس وّب  2116( ٌؽٕخ 61)

رفعري َظىص انمىاَني وادلساظُى ثمىاَني، وذنك ثُبًء ػهً طهت يٍ زئُط  -1َأيت:"

رلهط انىشزاء أو يٍ زئُط رلهط انشىزي أو يٍ زئُط رلهط انُىاة أو يٍ أحد 

اندظزىز أو انمىاَني أو ادلساظُى ثمىاَني  ويف حبنخ اخلالف حىل رفعري َض يف انىشزاء

ثني احلكىيخ  ممثهخ مبجهط انىشزاء  ورلهعٍ انشىزي وانُىاة أو أحدمهب، أو ثني 

ـًب نألطساف إذا كبٌ لد طدز ثُبًء ػهً  اجملهعني َكىٌ انزفعري انظبدز ػٍ اذلُئخ يهصي

 .طهجهى"
 

وإثساء اٌطأٌ يف اؼبؽبئً  ،فؽًنواإلفزبء اٌمبٔىين دبهّخ اٌزإْ اذزظبص ُ٘ئخ اٌزشطَغ  -

ـًباٌسؼزىضَخ واٌزشطَؼُخ ٌُػ وٌُس ٘صا  ـًب ِٕبؿ ثبؽبُئخ  اؼبطؼىَ ثمبٔىْ، إمنب وبْ أَؼ

 دبمزؼً اٌمىأٌن اٌؽبثمخ اؼبٕظّخ ٌٍهُئخ.
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 (1)اٌجٕس  فئْ ِب ٔض ػٍُٗ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ يف  ( ِٓ اٌسؼزىض014دبىعت اؼببزح ) ٔٗإ -
٘ى اذزظبص و، ـًبزؼزىضَ إٌُهبديضً ِجبشطح اؽبُئخ الذزظبطهب اؼبؽٕس  ِٓ اؼببزح اٌضبُٔخ

فبالذزظبص ثبٌزفؽًن إمنب ٘ى اذزظبص رفظٍٍُ  ،اؽبُئخ ثظفخ ػبِخ دبهبَ اإلفزبء اٌمبٔىين
ِٕـىٌ ربذ ٌىاء االذزظبص اٌؼبَ  و٘ى اٌمُبَ دبهبَ اإلفزبء اٌمبٔىين، فال شه أْ اٌزفؽًن 

 ين والظَ وػطوضٌ ٌٍمُبَ ثٗ.ػطة ِٓ ػطوة اإلفزبء اٌمبٔى
 

ؽبُئخ ثـٍت ِشزطن هّب لس لطضا اٌٍغىء إىل اُْ اٌـطفٌن ؿبٌيب اٌزفؽًن ودبحغ إضازردبب أ -
ـًب فئْ ضأٌ اؽبُئخ َىىْ  ،ينىلبٔ وأ ٌرفؽًن ٔض زؼزىضِٓ لجٍهّب ثشأْ  ِزفك ػٍُٗ ِؽجم

ـًب ـًب ؽبّب أـالل ـًب أْ ضأٌ هّب اٌٍزٌنُِٓ إضازر ٍِعِ ـًب رؼُبْ ِؽجم  اؽبُئخ ؼُىىْ ٍِعِ
وض احملىُ اٌصٌ ؽبُئخ، وزوض اؽبُئخ ٕ٘ب َىىْ دبضبثخ زؽبّب وضغُ شٌه ارفمب ػًٍ اٌٍغىء اىل ا

ـًب  ألؿطاف اٌزحىُُ. َىىْ لطاضٖ ٍِعِ

 
ـًب: زأٌ  اندكزىز يسواٌ ادلدزض:  ثبنث

 
ٕحذ ُ٘ئخ /ط( ِٓ اٌسؼزىض 014ِأْ اؼببزح )يٍ ادلبدح انثبَُخ (:  3ادلبدح األو  ) انجُد  -

حبُش َٕظُ اٌمبٔىْ ، اٌزشطَغ واإلفزبء اٌمبٔىين اذزظبص رفؽًن ٔظىص اٌمىأٌن واؼبطاؼُُ
ـُمظس هبب رفؽًن  ِهّخ اإلفزبء اٌمبٔىين، زوْ ربسَس ِؼىن وٍّخ اإلفزبء اٌمبٔىين، وً٘ َ
صبُغ اٌمىاػس اٌمبٔىُٔخ دبب فُهب اٌسؼزىض واٌمىأٌن واؼبطاؼُُ، أَ اٌمىأٌن اٌظبزضح ػٓ 

اٌضبين ؼبؼىن ٔٗ يف حبٌخ رجين احملىّخ اٌسؼزىضَخ ٌٍزفؽًن فئ وػٍُٗاٌؽٍـخ اٌزشطَؼُخ فمؾ. 
/ط( ال ديىٓ أْ 014اٌمبٔىْ فؽزربظ حُٕئص شجهخ ثؼسَ اٌسؼزىضَخ، وضأي أْ ٔض اؼببزح )

َىىْ ؼًٕسا ؼبٕح ُ٘ئخ اٌزشطَغ واإلفزبء اٌمبٔىين االذزظبص ثزفؽًن اٌسؼزىض؛ ألْ اإلفزبء 
ىاظَخ ؽبب اٌمبٔىين َؼين اإلفزبء يف ؾببي اٌمىاػس اٌمبٔىُٔخ اٌظبزضح ِٓ اٌربؼببْ واٌمىاػس اؼب

 ثبٌسضعخ واٌمىح.
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ـًب أْ ٕ٘بن شجهخ ثؼسَ اٌسؼزىضَخ صبُٔخ يف اؼببزح رزّضً يف أْ اؼببزح ) ( ِٓ 016ِؼُف
اٌسؼزىض أػـذ وال ِٓ اغبىىِخ وؾبٍػ إٌىاة وؾبٍػ اٌشىضي حك اٌـؼٓ ثؼسَ 

حيك (  فئٔٗ ال 1زؼزىضَخ اٌمىأٌن واٌٍىائح أِبَ احملىّخ اٌسؼزىضَخ، وثٕبًء ػًٍ اٌجٕس )
ٌزٍه األؿطاف اٌضالصخ اٌـؼٓ ثؼسَ اٌسؼزىضَخ ثشأْ ٔض مت رفؽًنٖ ِٓ لجً ُ٘ئخ اإلفزبء 
ـًب ٌزفؽًن آذط ـببٌف ٌطأٌ اؽبُئخ، إشا ِب ُأذص ثؼٌن االػزجبض إٌعاُِخ  واٌزشطَغ اٌمبٔىين وفم
اٌزفؽًن اٌظبزض ػٓ اؽبُئخ ٌـطيف اػبالف. ِؤوًسا أْ ٘صا اإلعطاء ؼُزطرت ػٍُٗ أزمبص 

أطًُ وفٍٗ اٌسؼزىض ٌٍحىىِخ واٌؽٍـخ اٌزشطَؼُخ، يف حٌن ٌٓ َزأصط اذزظبطب حك 
 احملىّخ اٌسؼزىضَخ، وُ٘ئخ اإلفزبء واٌزشطَغ اٌمبٔىين.

أوس أْ احملىّخ اٌسؼزىضَخ رؼس ُ٘ئخ ِؽزمٍخ ػٓ اٌؽٍـخ اٌمؼبئُخ وػٓ ثبلٍ اٌؽٍـبد؛  -
ِٓ االٔزهبن أو اؼبربٌفخ؛ ٌصا ٔظًطا ػبـىضح اٌسوض اٌصٌ رمىَ ثٗ و٘ى ضببَخ ٔظىص اٌسؼزىض 

ـًب إىل ُ٘ئخ أذطي ِٓ ذالي إػـبئهب ِهّخ رفؽًن  ال جيىظ أْ رٕبؽ ٘صٖ اؼبهّخ ػّٕ
اٌسؼزىض، وػٍُٗ ضأي أْ احملىّخ اٌسؼزىضَخ ُ٘ئخ لؼبئُخ ِؽزمٍخ، ٌصا فئْ إػـبئهب حك 

ي رؼسًَ و٘صا ال َمزؼٍ ؼى ،اٌزفؽًن ٘ى األعسي ثسال ِٓ ُ٘ئخ ِطرجـخ ثبٌؽٍـخ اٌزٕفُصَخ
رٕشأ ؿبىّخ زؼزىضَخ، ِٓ ضئُػ وؼزخ أػؼبء َؼُٕىْ ثأِط ٌُىىْ "  (016)ٔض اؼببزح 

وثزفعري ٍِىٍ ؼبسح حيسز٘ب اٌمبٔىْ، وزبزض دبطالجخ زؼزىضَخ اٌمىأٌن واٌٍىائح، 
ب ؽبب فزؽزـُغ اْ رؼسي ػٓ ـًْ رفؽًن احملىّخ ال َىىْ ٍِعِثأب ـًػٍّ "،....اندظزىز

ِىض شٌه، فبٌمؼبء اٌسؼزىضٌ َؼًّ ػًٍ رـىَط شا الزؼذ ؿجُؼخ األإىل ضأٌ آذط إضأَهب 
و٘صا ِب  ،ِفهىَ اٌسؼزىض واغبمىق واغبطَبد ِٓ ذالي اٌزىؼغ يف رفؽًن ٔظىص اٌسؼزىض

 ثب.وَزُ اٌؼًّ ػٍُٗ يف زوي أوض
ِٓ  اٌطاثؼخ ػسَ وعىز شجهخ ثؼسَ اٌسؼزىضَخ يف اؼببزحاندكزىز يسواٌ ادلدزض  ضأي -

؛ ِؤًَسا األؼبُٔس اٌيت وضزد يف ِصوطح ُ٘ئخ اؼبؽزشبضَٓ يف اجملٍػ ثشأْ ثمبٔىْاؼبطؼىَ 
 )يسفك(اؼببزح.
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ـًب:   زأٌ هُئخ ادلعزشبزٍَ انمبَىَُني يف اجملهط:زاثؼ
 

 (1اٌجٕس ) ِٓ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ٔظذ ػًٍ اؼزجساي ٔض عسَس ثٕض األوىلإْ اؼببزح      
ثئػبزح رٕظُُ زائطح اٌشؤوْ اٌمبٔىُٔخ،  2116( ٌؽٕخ 61ِٓ اؼببزح اٌضبُٔخ ِٓ اٌمبٔىْ ضلُ )
رفؽًن ٔظىص اٌمىأٌن واؼبطاؼُُ ثمىأٌن، وشٌه ثٕبًء  -1ٌُىىْ إٌض اعبسَس وّب َأيت:"

ػًٍ ؿٍت ِٓ ضئُػ ؾبٍػ اٌىظضاء أو ِٓ ضئُػ ؾبٍػ اٌشىضي أو ِٓ ضئُػ ؾبٍػ 
ويف حبٌخ اػبالف حىي رفؽًن ٔض يف اٌسؼزىض أو اٌمىأٌن أو  ضاءإٌىاة أو ِٓ أحس اٌىظ

اؼبطاؼُُ ثمىأٌن ثٌن اغبىىِخ  فبضٍخ دبغٍػ اٌىظضاء  وؾبٍؽٍ اٌشىضي وإٌىاة أو أحسمهب، 
ـًب ٌألؿطاف إشا وبْ لس طسض ثٕبًء  أو ثٌن اجملٍؽٌن َىىْ اٌزفؽًن اٌظبزض ػٓ اؽبُئخ ٍِعِ

 .ػًٍ ؿٍجهُ"
 

ػسَ وعىز أٌ شجهخ ثؼسَ اٌسؼزىضَخ يف ٔض اٌجٕس اؼبصوىض وشٌه  ورطي اؽبُئخ      
 ٌألؼجبة واؼبؼـُبد اٌزبٌُخ:

إْ اٌجٕس اؼبصوىض َزٕبوي رٕظُُ اذزظبص أطًُ ِٓ اذزظبطبد ُ٘ئخ اٌزشطَغ   -0
واإلفزبء اٌمبٔىين، و٘ى ِىػىع اذزظبطهب ثبإلفزبء اٌمبٔىين. و٘صا االذزظبص 

/ ط ( ِٓ اٌسؼزىض  014طي َؽزٕس إىل اؼببزح )اٌصٌ ِٕح ٌٍهُئخ واذزظبطبهتب األذ
) َؼغ اٌمبٔىْ األحىبَ اػببطخ ثـ.... ودبهبَ اإلفزبء      اٌيت ٔظذ ػًٍ أْ

 اٌمبٔىين، وإػساز اٌزشطَؼبد، وسبضًُ اٌسوٌخ أِبَ اٌمؼبء ....(.
 

ِٓ أُ٘ ِمىِبد االؿّئٕبْ إىل فزىي يف اجملبي اٌمبٔىين، أْ رىىْ طبزضح ِٓ عهخ  -2
ِؽزمٍخ وؿببَسح ووفء، و٘ى ِب ػّٕٗ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ يف رمطَطٖ االؼزمالي ؽبُئخ 
اٌزشطَغ واإلفزبء اٌمبٔىين، وػسَ رجؼُزهب ألٌ عهخ، ثبإلػبفخ إىل إٌض فُّب خيض 

ْ رزىفط فُهُ اٌشطوؽ أبضَٓ ِؽبػسَٓ ِٓ َؼُٕىْ فُهب ِٓ ِؽزشبضَٓ وِؽزش
اٌىاعت رىافط٘ب ٌزؼٌُن ٔظطائهُ ِٓ اٌمؼبح اٌىاضزح يف لبٔىْ اٌؽٍـخ اٌمؼبئُخ، 

 ػًٍ اٌمؼبح يف شأْ رؼُُٕهُ ورطلُزهُ. ػٍُهُ ِب َؽطٌ رؽطٌو
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إْ اٌجٕس اؼبصوىض و٘ى َمطض اذزظبص ُ٘ئخ اٌزشطَغ واإلفزبء اٌمبٔىين ثبإلفزبء  -1
حبٌزٌن؛ حبٌخ أْ رـٍت عهخ ِٓ اعبهبد اٌيت شوط٘ب اٌجٕس ػًٍ  ع ثٌنـّاٌمبٔىين ُِ

أفطاز اٌفزىي ِٓ اؽبُئخ يف رفؽًن ٔض يف لبٔىْ أو يف ِطؼىَ ثمبٔىْ، ويف ٘صٖ 
اغببٌخ مل َطز يف ٔض اٌجٕس ِب َشًن إىل إٌعاُِخ ِؼّىْ ٘صٖ اٌفزىي ؼبٓ ؿٍجهب أو 

 ْ وبْ اٌىالغ اٌؼٍٍّ َشًن إىل إٌغًنٖ، و
 

اعبهبد ؿبٌجخ اٌفزىي دبؼّىهنب، ػًٍ أؼبغ ِٓ اؼبىبٔخ اٌيت رزّزغ هبب  اٌزعاَ ٘صٖ
 ب ثٕبًءـًاؽبُئخ وػًٍ أؼبغ ِٓ اٌزعاَ شايت ثفزىي رىٌذ إطساض٘ب عهخ ـبزظخ لبٔىٔ

 ػًٍ ؿٍجهب.
أِب اغببٌخ اٌضبُٔخ فهٍ حبٌخ أْ َٕشأ ذالف حىي رفؽًن ٔض يف اٌسؼزىض أو 

ىىِخ فبضٍخ دبغٍػ اٌىظضاء وؾبٍؽٍ اٌشىضي و اؼبطاؼُُ ثمىأٌن ثٌن اغبأاٌمىأٌن 
ب ـًو ثٌن اجملٍؽٌن، فُىىْ اٌزفؽًن اٌظبزض ِٓ اؽبُئخ ٍِعِأوإٌىاة أو أحسمهب 

ػًٍ ؿٍجهُ. و٘صا اإلٌعاَ اٌصٌ لطضٖ إٌض َزفك  ٌألؿطاف إش وبْ لس طسض ثٕبًء
َ إىل ب االحزىبـًِغ اؼبٕـك اٌمبٔىين اٌؽٍُُ ؿبؼبب أْ أؿطاف اػبالف اضرؼىا ِمسِ

ب ثبٌزفؽًن، وشٌه ٌطفغ اػبالف واٌزرٍض ِٓ ـًاؽبُئخ وٍ٘ اعبهخ اؼبرزظخ لبٔىٔ
ػًٍ اٌؼاللبد ثٌن ٘صٖ  - ْ رٕشأ ػٓ اؼزّطاضٖأاٌيت ديىٓ  -اٌزساػُبد اٌؽٍجُخ 

 األؿطاف.
اٌصٌ رظسضٖ اؽبُئخ يف اغببٌزٌن اؼبصوىضرٌن ال ٍَعَ أٌ  وفبب ال شه فُٗ فئْ اٌطأٌ

وِٓ ثبة أوىل ال ٍَعَ أٌ عهخ أطسضرٗ،  ِٕهب فُّب طأٌ عهخ أذطي مل رـٍت اٌ
أو رـجُك أٌ ٔض لبٔىين  لؼبئُخ ػٕسِب رزظسي فُّب رظسضٖ ِٓ أحىبَ إىل رفؽًن

ب ثشأٔٗ. وّب أْ ِجبشطح ُ٘ئخ ـًِؼُٕ أو زؼزىضٌ ؼجك ٌٍهُئخ أْ أطسضد رفؽًًنا
( ِٓ اؼببزح اٌضبُٔخ 1اٌزشطَغ واإلفزبء اٌمبٔىين ٌٍّهبَ اؼبٕظىص ػٍُهب يف اٌجٕس )

/ و ( 21)اؼببزح اؼبشبض إٌُهب ال َزؼبضع وال خيً حبك اٌزمبػٍ اؼبٕظىص ػٍُٗ يف 
 ِٓ اٌسؼزىض.
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ـًب: زأٌ انهجُخ:خبي  ع
 

ِىػىع اٌسضاؼخ واٌجحش، واؼزؼطػذ لطاض ؾبٍـػ  اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ٔبلشذ اٌٍغٕخ      
إٌىاة ثشأٔٗ واٌمبػٍ ثبؼبىافمخ ػٍُٗ، ورجىزٌذ وعهبد إٌظط ثـٌن أػؼـبء اٌٍغٕـخ    

وضأٌ  ،ؿٍؼذ ػًٍ ضأٌ ُ٘ئخ اؼبؽزشـبضَٓ اٌمـبٔىٌٔن  اواؼبؽزشبض اٌمبٔىين ثبجملٍػ، وّب 
إٌمبؽ اٌسؼزىضَخ  ٌزىػُح ثؼغ ؛ثٗ ِٓ لجً اجملٍػ االؼزؼبٔخ ذاػبجًن اٌسؼزىضٌ اٌصٌ سب

اؼبٕؼمـسح   ٌٍّغٍػ اٌضبُٔخ ػشطحأػؼبء اجملٍػ يف اعبٍؽخ  اٌؽبزح ثؼغ لجً اٌيت أصًند ِٓ
 .ِٓ زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌضبين ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌضبٌش َ،2102َٕبَط  9ثزبضَد 

ولس مت فزح ثبة إػبزح اؼبساوٌخ يف ٔظط اؼبطؼىَ ثمبٔىْ يف زوض االٔؼمبز اٌؼبزٌ اٌضبين      
َ، 2106فرباَط  8ِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌطاثغ يف اعزّبع اٌٍغٕخ اٌضبين ػشط اؼبٕؼمس ثزبضَد 

َ ثزؼسًَ ثؼغ 2101( ٌؽٕخ 14اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ضلُ ) اؼبىافمخ ػًٍإىل  ذ اٌٍغٕخأزهو
 ،َ ثشأْ إػبزح رٕظُُ زائطح اٌشؤوْ اٌمبٔىُٔخ2116( ٌؽٕخ 61ضلُ ) أحىبَ اٌمبٔىْ

 ألؼجبة اِرُخ:ٌ وشٌه
أٌ شجهخ يف ـببٌفزٗ ألحىبَ اٌسؼزىض ؼىاء ِٓ إٌبحُخ ٌُػ يف اؼبطؼىَ ثمبٔىْ  .0

( ِٓ 18فبؼبطؼىَ ثمبٔىْ طسض دبىعت اؼببزح ) ،شىٍُخ أو اإلعطائُخ أو اؼبىػىػُخاٌ
اٌسؼزىض، ولس رىافطد فُٗ اٌشطوؽ اٌىاضزح يف اؼببزح اؼبصوىضح ِٓ حُش فزطح 

( ػًٍ أٔٗ " إشا حسس فُّب ثٌن 18إطساضٖ وػطػٗ ػًٍ اجملٍؽٌن، إش رٕض اؼببزح )
أزواض أؼمبز وً ِٓ ؾبٍػ اٌشىضي وؾبٍػ إٌىاة أو يف فزطح حً ؾبٍػ إٌىاة 

ب َىعت اإلؼطاع يف ازببش رساثًن ال ربزًّ اٌزأذًن، عبظ ٌٍٍّه أْ َظسض يف ِ
 شأهنب ِطاؼُُ رىىْ ؽبب لىح اٌمبٔىْ، ػًٍ أال رىىْ ـببٌفخ ٌٍسؼزىض".

وػٍُٗ فئْ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ طسض أصٕبء  َ،2101 َىٌُى 05حُش مت إطساضٖ ثزبضَد 
وبٔذ اٌؽٍـخ اٌزٕفُصَخ ٌش، فمس واٌضب اٌضبيناٌفظٌٍن اٌزشطَؼٌُن ثٌن  غُبة اٌربؼببْ
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ثظسز إعطاء أزربثبد ُٔبثُخ عسَسح ٌجسء اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌضبٌش، األِط اٌصٌ أزي 
طؼىَ ثمبٔىْ ٔظًطا غببٌخ اٌؼطوضح اٌيت سبضٍذ يف إػـبء ُ٘ئخ اٌزشـطَغ  اؼبإىل إطساض 

ضح واإلفزبء اٌمبٔىين االؼزمالي اٌزبَ ػٓ اٌؽٍـخ اٌزٕفُصَخ وشٌـه ثؼـس إغبـبق إزا   
ذـالي   2117( ٌؽٕخ 90االؼزفزبء واالٔزربة هبب دبىعت اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ضلُ )

اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌضبين، وٍ٘ اإلزاضح اٌيت رؼـٍغ دبهبَ اٌؼٍُّخ االٔزربثُـخ، وؼبـب   
وبٔذ اعبهخ اٌمبئّخ ػًٍ االٔزربثبد يف حُبزَخ ربِخ ػٓ اٌؽٍـخ اٌزٕفُصَخ، األِـط  

 ؼىَ ثمبٔىْ اؼبشبض إٌُٗ.اٌصٌ اؼزٍعَ اإلؼطاع ثئطساض اؼبط

يف اعبٍؽخ اٌضبُٔخ ِٓ زوض  ػًٍ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ؾبٍػ اٌشىضي اؿالعولس مت 
 زَؽّرب 27اؼبٕؼمسح ثزبضَد  ضبٌشِٓ اٌفظً اٌزشطَؼٍ اٌ وياالٔؼمبز اٌؼبزٌ األ

"وجيت  :و٘صا َزٕبؼت ِغ ِب ٔظذ ػٍُٗ اٌفمطح اٌضبُٔخ ِٓ اؼببزح شاهتبَ، 2101
ػطع ٘صٖ اؼبطاؼُُ ػًٍ وً ِٓ ؾبٍػ اٌشىضي وؾبٍػ إٌىاة ذالي شهط ِٓ 
ربضَد طسوض٘ب إشا وبْ اجملٍؽبْ لبئٌّن أو ذالي شهط ِٓ أوي اعزّبع ٌىً ِٓ 

 اجملٍؽٌن اعبسَسَٓ يف حبٌخ اغبً أو أزهبء اٌفظً اٌزشطَؼٍ".
ُ٘ئـخ اٌزشـطَغ    َهسف اؼبطؼىَ حبؽت ِجبزئٗ وأؼؽٗ اٌؼبِخ إىل رأوُس اؼزمالٌُخ .1

 ِهـبَ ورٕظـُُ    –اٌيت ربً ؿبً زائطح اٌشـؤوْ اٌمبٔىُٔـخ    –واإلفزبء اٌمبٔىين 
، وشٌه ثبالػزطاف ؽبصٖ اؽبُئخ ثبٌشرظُخ االػزجبضَخ اؼبؽـزمٍخ  اؽبُئخ واذزظبطبد

ـًب ٌـىظَط    واؼبُعأُخ اؼبؽزمٍخ، وفظً إزاضح لؼبَب اٌسوٌخ ػٕهب ٌزىىْ عهبًظا ربثؼـ
زّضُـً  ث ا اعبهبظ االذزظبطبد اؼبؼمىزح ٌٍهُئخ فُّب َزؼٍك ٘ص زىىلحبُش َ اٌؼسي،

دبرزٍف وظاضاهتب وإزاضاهتب وِؤؼؽبهتب وُ٘ئبهتب اٌؼبِخ فُّب َطفغ ِٕـهب أو   اغبىىِخ
ػٍُهب ِٓ لؼبَب ٌسي احملبوُ واؽبُئبد وِطاوع اٌزحىُُ واعبهبد األذطي اٌـيت  

ـًب، وثصٌه َزُ ػّبْ اال ـًب لؼبئُ  .ؼزمالي اٌزبَ ٌٍهُئخخيىؽبب اٌمبٔىْ اذزظبط
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وىل َزىىْ اؼبطؼىَ ثمبٔىْ فؼال ػٓ اٌسَجبعخ ِٓ شببْ ِىاز، رزٕبوي اؼببزح األ .1
واؼبىاز اٌضبٌضخ (، 1،7وِمسِخ اؼببزح اٌضبُٔخ واٌجٕسَٓ )اؼزجساي ٔظىص اؼببزح األوىل 

واؼببزح واػببِؽخ واٌؽبزؼخ واٌؽبثؼخ، واٌفمطرٌن اٌضبُٔخ واٌضبٌضخ ِٓ اؼببزح اٌزبؼؼخ، 
ثشأْ إػبزح رٕظُُ زائطح اٌشؤوْ  2116( ٌؽٕخ 61اٌؼبشطح ِٓ اٌمبٔىْ ضلُ )

 اٌمبٔىُٔخ.
يف حٌن أػبفذ اؼببزح اٌضبُٔخ ِٓ اؼبطؼىَ فمطح صبُٔخ إىل اؼببزح اٌطاثؼخ ِٓ اٌمبٔىْ ضلُ 

واػببِؽخ ِهبَ عهبظ لؼبَب اٌسوٌخ  (، وّب ٔظّذ اؼبىاز اٌضبٌضخ واٌطاثؼخ61)
ُخ ٌٍّؽزشبضَٓ واٌؼبٌٍِن ثصٌه اعبهبظ، أِب اؼببزح اٌؽبزؼخ فمس واٌشؤوْ اٌىظُف

اؼزجسٌذ ثؼغ اٌؼجبضاد واٌىٍّبد ِٓ اٌمبٔىْ إٌبفص، وأٌغذ اؼببزح اٌؽبثؼخ اٌجٕس 
 ( ِٓ اؼببزح اٌضبُٔخ ِٓ اٌمبٔىْ شارٗ، وعبءد اؼببزح اٌضبِٕخ رٕفُصَخ.01)

فؽًن ٔظىص اٌسؼـزىض  ثشأْ ِٓ َزىىل ر عبء اؼبطؼىَ ثمبٔىْ ٌؽس فطاؽ رشطَؼٍ .4
 -واٌمىأٌن واؼبطاؼُُ ثمىأٌن يف حبٌخ وعىز ذالف ثشأْ رفؽًن٘ب ثٌن اغبىىِخ 

، وؾبٍؽٍ اٌشىضي وإٌىاة أو أحسمهب، أو ثٌن اجملٍؽـٌن  -فبضٍخ يف ؾبٍػ اٌىظضاء 
هخ اؼبؼُٕـخ ثزفؽـًن إٌظـىص    بٌسؼزىض اٌجحطَين ذال ِٓ إٌض ػًٍ ربسَس اعبف
دبب ال ديٕغ ِٓ  اٌسؼزىض ٌٍمبٔىْ ثزٕظُُ ِهبَ اإلفزبء اٌمبٔىين،ظبح ولس ، َخسؼزىضاٌ

؛ فمس إىل أٌ عهخ لؼبئُخ ثؼُٕهب رفؽًن اٌسؼزىض اٌصٌ مل َُؼهس ثٗ ذزظبصإػبفخ ا
( ِٓ اٌسؼزىض ِٓ إؼـٕبز اذزظـبص اٌزفؽـًن إىل احملىّـخ     016ذٍذ اؼببزح )
ػًٍ اؼزجساي ٔـض   وػٍُٗ فمس ٔض اؼبطؼىَ ثمبٔىْ يف اؼببزح األوىل اٌسؼزىضَخ؛ 
ثئػبزح  2116( ٌؽٕخ 61ِٓ اؼببزح اٌضبُٔخ ِٓ اٌمبٔىْ ضلُ ) (1اٌجٕس ) عسَس ثٕض

رفؽًن ٔظىص  -1رٕظُُ زائطح اٌشؤوْ اٌمبٔىُٔخ، ٌُىىْ إٌض اعبسَس وّب َأيت:"
اٌمىأٌن واؼبطاؼُُ ثمىأٌن، وشٌه ثٕبًء ػًٍ ؿٍت ِٓ ضئُػ ؾبٍػ اٌىظضاء أو ِٓ 

ويف حبٌـخ   ٓ ضئُػ ؾبٍػ إٌىاة أو ِٓ أحس اٌىظضاءضئُػ ؾبٍػ اٌشىضي أو ِ
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اػبالف حىي رفؽًن ٔض يف اٌسؼزىض أو اٌمىأٌن أو اؼبطاؼُُ ثمىأٌن ثٌن اغبىىِخ  
فبضٍخ دبغٍػ اٌىظضاء  وؾبٍؽٍ اٌشىضي وإٌىاة أو أحسمهب، أو ثٌن اجملٍؽٌن َىىْ 

ـًب ٌألؿطاف إشا وبْ لس طسض ثٕب  .ًء ػًٍ ؿٍجهُ"اٌزفؽًن اٌظبزض ػٓ اؽبُئخ ٍِعِ
 إػبزح ُ٘ىٍخ ُ٘ئخ اإلفزبء واٌزشطَغ اٌمبٔىين،اؼبطؼىَ ثمبٔىْ َهسف إىل  وػٍُٗ فئْ

( ِٓ اؼببزح 1فمس ٔض يف اؼببزح األوىل ػًٍ اؼزجساي ٔض عسَس ثٕض اٌجٕس )وثصٌه 
 واٌسؼزىض ثمىأٌن رفؽًن ٔظىص اٌمىأٌن واؼبطاؼُُ ٌُؼـٍ اؽبُئخ اذزظبصاٌضبُٔخ 

ِٓ ضئُػ ؾبٍػ اٌىظضاء أو ِٓ ضئُػ ؾبٍػ اٌشىضي أو ِٓ ضئُػ ثٕبًء ػًٍ ؿٍت 
 .ؾبٍػ إٌىاة أو ِٓ أحس اٌىظضاء

أْ أذص ضأٌ اؽبُئخ َزُ ثٕبًء ػًٍ ؿٍٍت وٌُػ ثشىً رٍمبئٍ، فهى حك اذزُبضٌ ؼبٓ  .5
إىل اؽبُئخ و٘ى أؼبغ  اػبالف ػًٍ اٌٍغىء فُٗ ؿطفبىافك وَز حيك ٌٗ ؿٍت اٌزفؽًن،

لجىؽبّب االٌزعاَ، ووّب ٘ى ِزجغ جيت أْ َىىْ اٌـٍت اٌظبزض ػٓ اعبهزٌن واحًسا 
اؼبرزٍف ػٍُٗ،  اٌسؼزىضٌ ثبؼبؼّىْ شارٗ، وؿبسًزا ؼبىاؿٓ اػبالف اٌزفؽًنٌ ٌٍٕض

ـًب،ىىْ وؼىاء مت اٌزمّسَ ثشىً فطزٌ أَ ِشزطن فئْ اٌطأٌ َ و٘صا َزٕبؼت  إٌعاُِ
ـًب االحزىبَ إىل اؽبُئخ ِغ اؼبٕـك اٌم بٔىين ؿبؼبب أْ أؿطاف اػبالف اضرؼذ ِمسِ

ـًب ٌألؿطاف وٌُػ ٌٍىبفخٌزفؽًن ٔض ـبزٍف ػٍُٗ  . ، وحُٕهب َىىْ اٌزفؽًن ٍِعِ
أْ ُ٘ئخ اٌزشطَغ واإلفزبء اٌمبٔىين رطرىٓ يف رفؽًن٘ب ٌٍٕظىص اٌمبٔىُٔخ واٌسؼزىضَخ  .6

حىبَ اٌظبزضح اٌسؼزىض وِصوطرٗ اٌزفؽًنَخ، واأل :إىل صالس زػبئُ أؼبؼُخ وٍ٘
 .ػٓ احملىّخ اٌسؼزىضَخ، واؼبجبزا اٌيت اؼزمط ػٍُهب اٌمؼبء

 
ـًب:   :يمسزٌ ادلىػىع األطهٍ واالحزُبطٍاخزُبز ظبدظ

 

( ِٓ اٌالئحخ اٌساذٍُخ جملٍػ اٌشىضي، ارفمذ اٌٍغٕخ ػٍـً   19إػّباًل ٌٕض اؼببزح )      
 اذزُبض وً ِٓ :
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ـًب.                 ظبيُخ خهُم ادلؤَد األظزبذح .3  يمسًزا أطهُ

 يمسًزا احزُبطًُب.األظزبذ أمحد يهدٌ احلداد                  .4

 
 

ـًب:  رىطُخ انهجُخ  :ظبثؼ
 

 يف ػىء ِب زاض ِٓ ِٕبلشبد وِب أثسٌ ِٓ آضاء، فئْ اٌٍغٕخ رىطٍ دبب ٍٍَ:     

و ثزؼدَم ثؼغ أحكبو 2010نعُخ ( 34ادلسظىو ثمبَىٌ زلى )اؼبىافمخ ػًٍ  -

و ثشأٌ إػبدح رُظُى دائـسح انشـؤوٌ   2006( نعُخ 60انمبَىٌ زلى ) 

 انمبَىَُخ.

 

 واأليس يؼسوع ػهً اجملهط ادلىلس الختبذ انالشو ،،،
 
 
 
 
 
 

      

دالل جبظى انصاَد                                   مخُط محد انسيُحٍ 
  

 زئُط انهجُخ                                            َبئت زئُط انهجُخ  
 

 

 


