
 

 

 

�ن ر��س ا��
و�� ا�� ا���دات وا���دة ا�وزراء و
	�ب ا�دو�� 

 .ا���
	ق ����ق �� ا����ذ إ� ا��
	و�� 2016

ا���
	ق ����ق ��  ��2016رس  24ا��ؤرخ �� 
ذ�ك �%��ن �0ن �ط�)-. و��-)ق � �	ف ا,ھداف ا��� )ر�� إ�)'� وا����&	� �� %��ن �ق #ل ! ص 

و��0)ن 5ودة ا��ر�ق ا�
�م وا���0ء�� ا�!���)� 
��	
  .ود7م �!�ر#� ا�
�وم ف ا�0)��0ت ا�
�و�)� و����
� ���)ذھ� و�-))�'� ود7م ا���ث ا�

ا����ذ إ� ا��
	و�� 0واء � �	ف ا:��زا��ت ا����و�� 7	 #�ھل ا�')�#ل ا�
�و�)� ��#ر)س ا��ق �� 
)II (�'� �-	
#�� . و� �	ف ا=5راءات ا���

) IV(إ%��� إ� 7@?� ا�')�#ل ا�
�و�)� �')<� ا����ذ إ� ا��
	و�� 
  .)V(و� �	ف ا=5راءات ا�وا5ب ا� �ذھ� �ن ?�ل ھذه ا�')�#ل ��#ر)س �ق ا����ذ إ� ا��
	و�� 

 

 Eرار 7-ود ا��را�D و� طط�ت ا����)� ا��� �'م ا�
�وم ذات ا�C	� ��!�ط ا�')#ل 7	

?�<�� ��C	� �� ا� د��ت ا��� )0د)'� �	
�وم وا�!'�دات ا��� )0	�'� �	�واط�)ن وا�و&�<ق ا�%رور)� 
 .�	�Cول 7	)'� وا�!روط وا�5Gل وا=5راءات وا,طراف وا��را�ل ا���
	-� �0Fدا<'�

  .ا�C	� ذات ا���0)ر)� ا��Cوص

. ا��ر7)� و#)�)� ا�وCول إ�)'� �-را� و#���
�	C�� ')#ل	�ودة Cر��)زا�)� ا��ا  .ا:�#�رو�)�، إ%��� إ�

 .و ��C ا=��5زات ذات ا�C	� ��!�ط.

������ذ إ� ا��
	و�� و�وا�'م و� �	ف ا��)���ت ا���
	-� �ر���'م و طط'م ا�وظ)�)� 
 ا:�#�رو�� �ر)دھم أر?�م ھوا��'م و��7و)ن 

 Eرار ا��ط�و�7ت )وا��ر��ط� ��� د��ت ا��� )0د	7 �'

 .ا�')#ل إ�را�'� و���<D ���)ذھ�ا��C-�ت ا�
�و�)� ا���ر��5 وا���Cدق 7	 �)زا�)�'� وا��� )
�زم 

 .ا:���?)�ت ذات ا�C	� ��!�ط ا�')#ل ا��� �
�زم ا�دو�� ا:�%��م إ�)'� أو ا���Cد?� 7	)'�
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 ا����و��� ا���ظ�� ��ط�ع ا��ن �� 	و�س

 

�ن ر��س ا��
و�� ا�� ا���دات وا���دة ا�وزراء و
	�ب ا�دو��  ��2018ي  �18ؤرخ ��  2018
 ت ا�,�و��� +وا�و*ة ورؤ��ء ا�()د��ت ورؤ��ء ا��ؤ���ت وا���'

   ا��,)و��ا��ق �� ا��/�ذ إ�� 

��2016رس  24ا��ؤرخ ��  2016���0  22ا�-��ون ا,�0�0 7دد 

  �ط	ب ���ذ إ� ا��
	و��

  �ط	ب �ظ	م إ� ر<)س ا�')#ل

ا��ؤرخ ��  2016���0  22ا�-��ون ا,�0�0 7دد )'دف ھذا ا���!ور ا� ��0)ر أ�#�م 
ذ�ك �%��ن �0ن �ط�)-. و��-)ق � �	ف ا,ھداف ا��� )ر�� إ�)'� وا����&	� �� %��ن �ق #ل ! ص 

ا�!���)� ��دأي �
ز)ز  إ� ا��
	و��، ��� )�#ن أ�0�0 �نأو �
�وي �� ا����ذ 
��	
ود7م �!�ر#� ا�
�وم ف ا�0)��0ت ا�
�و�)� و����
� ���)ذھ� و�-))�'� ود7م ا���ث ا�

� �	ف ا:��زا��ت ا����و�� 7	 #�ھل ا�')�#ل ا�
�و�)� ��#ر)س ا��ق �� 

	ق ��!ر ا��
	و�� ����درة ��'� �( ��(�)I ( �-	� أو إ&ر�
(� ط	ب �ن ا�! ص ا��

إ%��� إ� 7@?� ا�')�#ل ا�
�و�)� �')<� ا����ذ إ� ا��
	و�� ) III(دور ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� 
و� �	ف ا=5راءات ا�وا5ب ا� �ذھ� �ن ?�ل ھذه ا�')�#ل ��#ر)س �ق ا����ذ إ� ا��
	و�� 

 :(�(�درة �ن ا���2
ل ا�,�و��


)ن 7	 ا�')#ل ا�
�و�� ا�( ��
 :ا����)� 7	 ا� طا��
	و��ت �!ر ��

ا��� �'م ا�
�وم ذات ا�C	� ��!�ط ا�')#ل 7	 وا��را�D ا�0)��0ت 
 .وا�� طط�ت ا�-ط�7)�

?�<�� ��C	� �� ا� د��ت ا��� )0د)'� �	
�وم وا�!'�دات ا��� )0	�'� �	�واط�)ن وا�و&�<ق ا�%رور)� 
�	�Cول 7	)'� وا�!روط وا�5Gل وا=5راءات وا,طراف وا��را�ل ا���
	-� �0Fدا<'�

ا��Cوص و� �	ف ا�')#ل ��!�ط ا���ظ�� وا��ر�)�)� ا�-��و�)� ا��Cوص
و#��� ا�ر<)�0 �-ره و�7وان ا�')#	� و��ظ)�. إ�). ا��و#و��
ا:�#�رو�)�، إ%��� إ� ا��)زا�)� ا��رCودة �	')#ل ��C	� و��7و)�'م ھوا��'م

� �-	
و ��C ا=��5زات ذات ا�C	� ��!�ط. .�را�5ا��
	و��ت ا���
������ذ إ� ا��
	و�� و�وا�'م و� �	ف ا��)���ت ا���
	-� �ر���'م و طط'م ا�وظ)�)� ?�<�� ا�0)� �� ا��#	�)ن 

  ��� �� ذ�كا��
ط)�ت ا�%رور)� ��)0)ر ا:��Cل �'م إ%��� إ�
 .�-رات �7	'مو��7و)ن 

وا��ر��ط� ��� د��ت ا��� )0دأو ور?)� ?�<�� ا�و&�<ق ا���و�رة �د). ا�#�رو�)� 
 .وا��وارد ا��رCودة �'� و#را�0ت ا�!روطا=دار)� 

 .!روط ��N ا��را )ص ا��� )0د)'� ا�')#ل

ا��C-�ت ا�
�و�)� ا���ر��5 وا���Cدق 7	 �)زا�)�'� وا��� )
�زم 
 .�-�ر)ر ھ)<�ت ا�ر?��� ط�-� �	�
�))ر ا��'�)� ا�دو�)�

ا:���?)�ت ذات ا�C	� ��!�ط ا�')#ل ا��� �
�زم ا�دو�� ا:�%��م إ�)'� أو ا���Cد?� 7	)'�

 ?�7دة ا��)���ت

ا����و��� ا���ظ�� ��ط�ع ا��ن �� 	و�سا��5وص 

 

����2018  ��19'ور 6دد 
وا�و*ة ورؤ��ء ا�()د��ت ورؤ��ء ا��ؤ���ت وا���'

ا��ق �� ا��/�ذ إ��  :ا��و7وع 

  :ا��را89 ا����و���

ا�-��ون ا,�0�0 7دد  −

  :ا��:�ق

�ط	ب ���ذ إ� ا��
	و�� −

�ط	ب �ظ	م إ� ر<)س ا�')#ل −

)'دف ھذا ا���!ور ا� ��0)ر أ�#�م 
ذ�ك �%��ن �0ن �ط�)-. و��-)ق � �	ف ا,ھداف ا��� )ر�� إ�)'� وا����&	� �� %��ن �ق #ل ! ص و ا����ذ إ� ا��
	و��

 �
أو �
�وي �� ا����ذ ط�)
��	
ود7م �!�ر#� ا�
�وم ف ا�0)��0ت ا�
�و�)� و����
� ���)ذھ� و�-))�'� ود7م ا���ث ا�

N%!ور  و)و���ق �� ھذا ا��#ر)س ا��و�)� �
� �	ف ا:��زا��ت ا����و�� 7	 #�ھل ا�')�#ل ا�

	ق ��!ر ا��
	و�� ����درة ��'� �( ��(�

دور ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� )و%N ھذا ا���!ور 
و� �	ف ا=5راءات ا�وا5ب ا� �ذھ� �ن ?�ل ھذه ا�')�#ل ��#ر)س �ق ا����ذ إ� ا��
	و�� 

I. ل ا�,�و�� �'ر ا��,)و��
(�(�درة �ن ا���2


)ن 7	 ا�')#ل ا�
�و�� ا −�(
ا�0)��0ت  �

وا�� طط�ت ا�-ط�7)�
?�<�� ��C	� �� ا� د��ت ا��� )0د)'� �	
�وم وا�!'�دات ا��� )0	�'� �	�واط�)ن وا�و&�<ق ا�%رور)�  �

�	�Cول 7	)'� وا�!روط وا�5Gل وا=5راءات وا,طراف وا��را�ل ا���
	-� �0Fدا<'�
ا��Cوص �
ا��و#و�� ا��'�م �

ھوا��'م وأر?�م
� � �-	
ا��
	و��ت ا���
?�<�� ا�0)� �� ا��#	�)ن  �

 إ%��� إ�
و��7و)ن ا��'�� 

?�<�� ا�و&�<ق ا���و�رة �د). ا�#�رو�)�  �
ا=دار)� 

!روط ��N ا��را )ص ا��� )0د)'� ا�')#ل �
ا��C-�ت ا�
�و�)� ا���ر��5 وا���Cدق 7	 �)زا�)�'� وا��� )
�زم  �
�-�ر)ر ھ)<�ت ا�ر?��� ط�-� �	�
�))ر ا��'�)� ا�دو�)� �
ا:���?)�ت ذات ا�C	� ��!�ط ا�')#ل ا��� �
�زم ا�دو�� ا:�%��م إ�)'� أو ا���Cد?� 7	)'� �



 

 

 

 

 )	)�Cا���ا��0و��ت ا:�D>��� �(>�C �-�ر)ر 

 �(	(C���ا �-	
 ا���0وى ا����E �(زا�(����
ا��ر#زي وا�5'وي وا��
	و��ت ا���
	-� ����د)و�)� ا�
�و�)� وا�����0ت ا�وط�)� و#)�)� �وز)P ا���-�ت 

:�5� �� �C�  �(7���5:د��ت ا �#و)ن  تا��ر�)� وا��ل وا(Q!��ا

 �� #ل ا���:ت، )�
)ن 7	 ا�')#ل ا�
�و�� ا��
�� �!ر ا��
	و��ت ا��ذ#ورة أ7@ه ذات ا�C	� ��!�ط. 7	
PDF,DOCX, XLS, … ( ن �ن#�( ���

أ!'ر ) 3(#�� )�
)ن ��))ن ھذه ا��
	و��ت 7	 ا,?ل �رة #ل &@&� 
  .و�7د #ل �Q))ر )طرأ 7	)'�، وذ�ك �P ا���C)ص و5و�� 7	 ��ر)T آ ر ��))ن

 زاب ا�')#ل ا�
�و�� ا��
��، إ%��� إ� ا��
	و��ت ا��ذ#ورة، ���ذة  ��C ������ذ إ�

���0  22ا�-��ون ا,�0�0 7دد � إ��� �)'� ا�روا�ط 
 و��CوC. ا��ط�)-)� ����ذ إ� ا��
	و��ا���
	ق ����ق �� ا

د�)ل ا=5راءات ا���
	ق ������ذ إ� ا��
	و�� وا��Cول 7	)'� وا�ذي )�%�ن و��C د?)-� �� �	ف إ5راءات 
 .�-د)م �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� ��� �� ذ�ك آ�5ل ا�رد وا��
��)م و#)�)� �-د)م ا�ط
ون

 ���1ذ إ� ا��
	و�� و�ط	ب �ظ	م �دى ر<)س ا�')#ل ا��در5)ن ����	�-)ن 7دد 
��
 .�ن ھذا ا���!ور، إ%��� 7	 ا��C	�� ا��#	�� ��-�	'� �دى ا�')#ل ا�
�و�� ا��

 .ذ�ك ا��-�ر)ر ا�&@&)� وا��0و)�

)�و� ا�')#ل ا��
�� �!ر ا��
	و��ت ����درة ��. إذا �#رر ط	ب ا����ذ إ�)'� �ر�)ن 7	 ا,?ل و�� �م �#م �!�و�� 

إ� ا�')#ل ا�
�و��  ط�)
� أو �
�وي ا��ق �� ط	ب ا��
	و�� �ن  @ل �-د)م �ط	ب #����
  ��1��	�ق 7دد 	7 .
ا�ذي )5ب 7	 ا�')#ل و%

 .ا:0م وا�	-ب وا�
�وان ������0 �	! ص ا�ط�)
� وا���0)� ا:7���5)� وا��-ر ������0 �	! ص ا��
�وي

��

	و�� ا��ط	و�� وا�')#ل ا���. 

 .ا��Cول 7	 ا��
	و�� 7	 7)ن ا��#�ن �� �م )#ن �� ذ�ك إ%رار �'�

. 

وإذا �م )�%�ن �ط	ب ا����ذ ا��)���ت ا��!�ر إ�)'� أ7@ه، )�و� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� إ�@غ ط��ب 
 .)و�� �ن ��ر)T �وC	. ����ط	ب) 15(

 �ذ#ر ا,��0ب أو ا��C	�� �ن ا��Cول 7	
��
 .ا��
	و�� 0واء %�ن �ط	ب ا����ذ أو �7د إ)دا7. �	�ط	ب ���!رة �دى ا�')#ل ا��
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�� ا����ّ���
�
�� ا����ذ إ�� ا��ا
�� وا�وا�� وأ���ف أ��ى �� ا����ص ا��� إ�

www.legislation 

���<D �-�ر)ر ا:��C<)� ا:?��Cد)� وا:7���5)� ��� �� ذ�ك  ا��
	و��ت
 .ط�ق �-�%)�ت ?��ون ا=��Cء

ا���C)	)� #ل �
	و�� ��
	ق ������)� ا�
�و�)� ��� �� ذ�ك ا��
ط)�ت 
ا��ر#زي وا�5'وي وا��
	و��ت ا���
	-� ����د)و�)� ا�
�و�)� وا�����0ت ا�وط�)� و#)�)� �وز)P ا���-�ت 

 .ا�
�و�)� ا�
�و�)� وأھم �ؤ!رات ا����)�

ا� د��ت ا:�C�  �(7���5 �� ��5:ا��را�D وا���و�رة �د). �ول  ا��
	و��ت
�(�C�ط)� اQ��%��ن ا:�7���5 وا�وا.  

 �� #ل ا���:ت، )�
)ن 7	 ا�')#ل ا�
�و�� ا��
�� �!ر ا��
	و��ت ا��ذ#ورة أ7@ه ذات ا�C	� ��!�ط. 7	
… ,PDF,DOCX, XLS(�. �� ا�!#ل ا:�#�رو�� ا���و�ر �د).  ا� �ص�و?P ا�واب 


)ن ��))ن ھذه ا��
	و��ت 7	 ا,?ل �رة #ل &@&� . ا?�ط�7'� و���)	'� و?راء�'� �Cورة آ�)��( ��#
و�7د #ل �Q))ر )طرأ 7	)'�، وذ�ك �P ا���C)ص و5و�� 7	 ��ر)T آ ر ��))ن

 P?5ب أن )��وي �و( زاب ا�')#ل ا�
�و�� ا��
��، إ%��� إ� ا��
	و��ت ا��ذ#ورة، ���ذة  ��C ������ذ إ�
�	( ��  :ا��
	و�� ���وي 7	

��� �)'� ا�روا�ط ا��
	و��   �إا���ظم �	���ذ وا��ر�)�� ا�-��و��  
ا���
	ق ����ق �� ا ��2016رس  24ا��ؤرخ ��  

 .وا���0)ر)�

د�)ل ا=5راءات ا���
	ق ������ذ إ� ا��
	و�� وا��Cول 7	)'� وا�ذي )�%�ن و��C د?)-� �� �	ف إ5راءات 
�-د)م �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� ��� �� ذ�ك آ�5ل ا�رد وا��
��)م و#)�)� �-د)م ا�ط
ون

 �-	
���ذ إ� ا��
	و�� و�ط	ب �ظ	م �دى ر<)س ا�')#ل ا��در5)ن ����	�-)ن 7دد ��ط	ب ا�ا��ط�و�7ت ا���
��
�ن ھذا ا���!ور، إ%��� 7	 ا��C	�� ا��#	�� ��-�	'� �دى ا�')#ل ا�
�و�� ا��

 . ط� ا�
�ل ��#ر)س ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و��

ذ�ك ا��-�ر)ر ا�&@&)� وا��0و)��-�ر)ر ا�')#ل ا��
�� �ول ���)ذ أ�#�م ا�-��ون ا,�0�0 ��� �� 

)�و� ا�')#ل ا��
�� �!ر ا��
	و��ت ����درة ��. إذا �#رر ط	ب ا����ذ إ�)'� �ر�)ن 7	 ا,?ل و�� �م �#م �!�و�� 
 .��:�0&��ءات

 إ	��� ا��,)و�� إ;ر 	)�� �ط)ب �/�ذ

 :���� �	,)ق (�>9راءات

�� �ط��ب ا��/�ذ إ�� ا��,)و��(	:  

ط�)
� أو �
�وي ا��ق �� ط	ب ا��
	و�� �ن  @ل �-د)م �ط	ب #����! ص 
 ورق �7دي أو ط�-� �	��وذج ا����Cب 	7 ��
����	�ق 7دد ا��
 .ذ�� ا�
�وم ��-ر ا�')#ل أو 7	 �و?P ا�واب ا� �ص �.

 :)5ب أن )�%�ن �ط	ب ا����ذ ا����C(Cت ا�و5و�)� ا����)�

ا:0م وا�	-ب وا�
�وان ������0 �	! ص ا�ط�)
� وا���0)� ا:7���5)� وا��-ر ������0 �	! ص ا��
�وي

	و�� ا��ط	و�� وا�')#ل ا��
��ا��و%)��ت ا�@ز�� ������0 �	�

 :#)�)� ا����ذ إ� ا��
	و�� وذ�ك و�ق ا�X(C ا����)�

ا��Cول 7	 ا��
	و�� 7	 7)ن ا��#�ن �� �م )#ن �� ذ�ك إ%رار �'� 
 .ا��Cول 7	 �0 � ور?)� �ن ا��
	و�� 

.ا��Cول 7	 �0 � ا�#�رو�)� �ن ا��
	و�� �7د ا=�#�ن 
 .ا��
	و��ا��Cول 7	 �-�ط��ت �ن  

وإذا �م )�%�ن �ط	ب ا����ذ ا��)���ت ا��!�ر إ�)'� أ7@ه، )�و� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� إ�@غ ط��ب 
(�Yي و0)	� ��رك أ&را #���)� �� أ5ل : )��5وز  ��0 7!ر 

�ذ#ر ا,��0ب أو ا��C	�� �ن ا��Cول 7	 ھذا و)�
)ن 7	 ا�')#ل ا��
�� 7دم �ط���� ط��ب ا����ذ 
��
ا��
	و�� 0واء %�ن �ط	ب ا����ذ أو �7د إ)دا7. �	�ط	ب ���!رة �دى ا�')#ل ا��


�� ا����ّ���
�
�� ا����ذ إ�� ا��ا
�� وا�وا�� وأ���ف أ��ى �� ا����ص ا���إ�
www.legislation-securite.tn

ا��
	و��ت �
ط�ق �-�%)�ت ?��ون ا=��Cء

#ل �
	و�� ��
	ق ������)� ا�
�و�)� ��� �� ذ�ك ا��
ط)�ت  �
ا��ر#زي وا�5'وي وا��
	و��ت ا���
	-� ����د)و�)� ا�
�و�)� وا�����0ت ا�وط�)� و#)�)� �وز)P ا���-�ت 

ا�
�و�)� وأھم �ؤ!رات ا����)�
ا��
	و��ت �

�(�C�ط)� اQ��%��ن ا:�7���5 وا�وا

−  �� #ل ا���:ت، )�
)ن 7	 ا�')#ل ا�
�و�� ا��
�� �!ر ا��
	و��ت ا��ذ#ورة أ7@ه ذات ا�C	� ��!�ط. 7	
�و?P ا�واب 

ا?�ط�7'� و���)	'� و?راء�'� �Cورة آ�)�
و�7د #ل �Q))ر )طرأ 7	)'�، وذ�ك �P ا���C)ص و5و�� 7	 ��ر)T آ ر ��))ن

−  P?5ب أن )��وي �و(
�	( �� ا��
	و�� ���وي 7	

 ط�را= �
2016 

وا���0)ر)�
د�)ل ا=5راءات ا���
	ق ������ذ إ� ا��
	و�� وا��Cول 7	)'� وا�ذي )�%�ن و��C د?)-� �� �	ف إ5راءات  �

�-د)م �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� ��� �� ذ�ك آ�5ل ا�رد وا��
��)م و#)�)� �-د)م ا�ط
ون
�  �-	
ا��ط�و�7ت ا���

�ن ھذا ا���!ور، إ%��� 7	 ا��C	�� ا��#	�� ��-�	'� �دى ا�')#ل ا�
�و�� ا��
�� 2و
 ط� ا�
�ل ��#ر)س ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و�� �
�-�ر)ر ا�')#ل ا��
�� �ول ���)ذ أ�#�م ا�-��ون ا,�0�0 ��� ��  �

)�و� ا�')#ل ا��
�� �!ر ا��
	و��ت ����درة ��. إذا �#رر ط	ب ا����ذ إ�)'� �ر�)ن 7	 ا,?ل و�� �م �#م �!�و��  −
��:�0&��ءات

II. ط)ب �/�ذ� ��إ	��� ا��,)و�� إ;ر 	)
���� �	,)ق (�>9راءات .1

�� �ط��ب ا��/�ذ إ�� ا��,)و��: أو*(	

! ص �#ل  −
 ورق �7دي أو ط�-� �	��وذج ا����Cب 	7 ��
ا��
ذ�� ا�
�وم ��-ر ا�')#ل أو 7	 �و?P ا�واب ا� �ص �.

)5ب أن )�%�ن �ط	ب ا����ذ ا����C(Cت ا�و5و�)� ا����)� −
ا:0م وا�	-ب وا�
�وان ������0 �	! ص ا�ط�)
� وا���0)� ا:7���5)� وا��-ر ������0 �	! ص ا��
�وي �
ا��و%)��ت ا�@ز�� ������0 �	 �
#)�)� ا����ذ إ� ا��
	و�� وذ�ك و�ق ا�X(C ا����)� �

� 

� 

� 

� 

وإذا �م )�%�ن �ط	ب ا����ذ ا��)���ت ا��!�ر إ�)'� أ7@ه، )�و� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� إ�@غ ط��ب  −
�Yي و0)	� ��رك أ&را #���)� �� أ5ل : )��5وز  ��0 7!ر ا����ذ 

ھذا و)�
)ن 7	 ا�')#ل ا��
�� 7دم �ط���� ط��ب ا����ذ  −
��
ا��
	و�� 0واء %�ن �ط	ب ا����ذ أو �7د إ)دا7. �	�ط	ب ���!رة �دى ا�')#ل ا��



 

 

 

)�م ?�ول �ط��ب ا����ذ �ن ?�ل ا�')#ل ا��
�� ���!رة �دى ا��#	ف ������ذ �-��ل وCل )0	م و5و�� �� 
و ا��ر)د ا:�#�رو�� �P ا=7@م ����	وغ ا�Qرض أو 7ن طر)ق ا��ر)د �%�ون ا�وCول أو ا���#س أ

 �� Cورة إ)داع �ط	ب ا����ذ �دى �#�ب ا�%�ط ا��ر#زي، )�
)ن 7	
" أ#)د 5ّدا"ھذا ا, )ر إ���� �ط	ب ا����ذ إ� ا��
	و�� إ� ا��#	ف ������ذ �Cورة �ور)� وو%P ��7رة 

)�و� ا��#	ف ������ذ �0ك 50ل �ر?م ��50)ل #ل �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� ا�واردة 7	). )�%�ن 7دد 
�ط��ب ا����ذ ا��-د�� و�وار)T �	-)'� و�وا%)
'� وا��ط��ب ا��� ��ت ا=���5 7	)'� وا��ط��ب ا��ر�و%� 

)#ون ھذا و)�#ن أن . ط	بو�ط��ب ا��ظ	م وا�ردود 7	)'� وآ�5�'�، 7	 أن )�م ��N ر?م �ر5
� �#ل �

إذا �م )��#ن ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� �ن إ7داد ا��ط	ب ��)�5 ����� ا�
5ز أو 7دم ا�-درة 7	 ا�-راءة 
 ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� �-د)م ا��7�0دة ا�@ز�� �.	
 .وا�#���� أو ��)�5 ��-دان ا�P�0 وا��Cر، �

)و�� �ن ��ر)T �وC	. ����ط	ب ) 20(7	 ا�')#ل ا��
�� ا�رد 7	 #ل �ط	ب ���ذ �� أ5ل أ?�Cه 7!ر)ن 

 :إ:ّ أن ھذا ا,5ل )�#ن أن )�م ا��-	)ص أو ا���د)د �). �� �
ض ا���:ت وذ�ك #������

ا�9ل ا�?�5 
  �)رد

ا�رد 7	 �ط	ب ا����ذ �� أ5ل أ?�Cه 7!رة 
  أ)�م 10أ)�م �ن ��ر)T ا��وCّل ����ط	ب أو �ن 

ا�رد ��� )�رك أ&را #���)� و���C �ور)� 7	 أن : 
�7�0 �ن ) 48(وأر�
)ن 

�ور)� 7	 أن : 
)��5وز ذ�ك أ5ل 
&��ن وأر�
)ن 

)48 (�7�0  

)و�� �
!رة ) 20(ا���د)د �� أ�ل 7!ر)ن 
?�ل  أ)�م أ رى �P إ7@م ط��ب ا����ذ �ذ�ك

+ )و��  20
إ�#��)� ا���د)د �ـ 

  أ)�م إ%��)� 10

 ����F� ص او�C� :د ا
إ7@م ط��ب ا����ذ �
وذ�ك �� أ5ل أ?�Cه 

  )T �وC	. ����ط	ب

أ5ل أ?�Cه  ��0 
  أ)�م) 5(


)ن 7	 ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� �
د أن �(
)�و� إ7@م ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� ?�ل ا�-%�ء 
 ا�0!�رة ا�Q)ر �	�Cول 7	
ا��
	ّل �ول ا=���� ا�5ز<)� أو ا�#	)� 

)و�� ) 30(�	�
	و�� وذ�ك �� أ5ل أ?�Cه &@&)ن 
�ن ��ر)T �	-� �ط	ب ا����ذ ��-�% �#�وب 

و)#ون . �%�ون ا�وCول �P ا=7@م ����	وغ
.  

و)�و5ب 7	 ا�Q)ر �-د)م رده �� أ5ل  ��0 
-	� T(ب )و�� �ن ��ر	ط� �

و)
��ر 7دم ا�رد �� ا�5Gل ا��ذ#ورة 

)و��  30
+ :�0!�رة ا�Q)ر 

)و�� ��	��  15
 20+ رد ا�Q)ر 

 )و�� �	رد 7	
  �ط	ب ا����ذ
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 ا����و��� ا���ظ�� ��ط�ع ا��ن �� 	و�س

 

)�م ?�ول �ط��ب ا����ذ �ن ?�ل ا�')#ل ا��
�� ���!رة �دى ا��#	ف ������ذ �-��ل وCل )0	م و5و�� �� 
ا�Qرض أو 7ن طر)ق ا��ر)د �%�ون ا�وCول أو ا���#س أ

�� Cورة إ)داع �ط	ب ا����ذ �دى �#�ب ا�%�ط ا��ر#زي، )�
)ن 7	  و�5در ا=!�رة إ� أ�.. ا�#�رو�)�
ھذا ا, )ر إ���� �ط	ب ا����ذ إ� ا��
	و�� إ� ا��#	ف ������ذ �Cورة �ور)� وو%P ��7رة 

 

)�و� ا��#	ف ������ذ �0ك 50ل �ر?م ��50)ل #ل �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� ا�واردة 7	). )�%�ن 7دد 
�ط��ب ا����ذ ا��-د�� و�وار)T �	-)'� و�وا%)
'� وا��ط��ب ا��� ��ت ا=���5 7	)'� وا��ط��ب ا��ر�و%� 

و�ط��ب ا��ظ	م وا�ردود 7	)'� وآ�5�'�، 7	 أن )�م ��N ر?م �ر5
� �#ل �
 .ور?)� أو ا�#�رو�)�

إذا �م )��#ن ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� �ن إ7داد ا��ط	ب ��)�5 ����� ا�
5ز أو 7دم ا�-درة 7	 ا�-راءة 
 ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� �-د)م ا��7�0دة ا�@ز�� �.	
وا�#���� أو ��)�5 ��-دان ا�P�0 وا��Cر، �

  :د 6)� �ط��ب ا��/�ذ

 :آ�9ل ا�رد

 ا�')#ل ا��
�� ا�رد 7	 #ل �ط	ب ���ذ �� أ5ل أ?�Cه 7!ر)ن 	7
.�(�C� T(ن ��ر�.  

إ:ّ أن ھذا ا,5ل )�#ن أن )�م ا��-	)ص أو ا���د)د �). �� �
ض ا���:ت وذ�ك #������

  ا>9راء  ا�����

 ا:ط@ع 7	 ا��
	و�� 7	
  7)ن ا��#�ن

ا�رد 7	 �ط	ب ا����ذ �� أ5ل أ?�Cه 7!رة 
أ)�م �ن ��ر)T ا��وCّل ����ط	ب أو �ن ) 10(

.�(�C� T(ر��  

ط	ب ا����ذ �. �Y&)ر 7	 �)�ة 
  ! ص أو �ر)�.

ا�رد ��� )�رك أ&را #���)� و���C �ور)� 7	 أن : 
وأر�
)ن )��5وز ذ�ك أ5ل &��ن 

  ��ر)T �-د)م ا��ط	ب

ا��Cول أو ا:ط@ع 7	 7دة 
 P� ')#ل�دى ��س ا�و��ت 	
�

  إ7@م ط��ب ا����ذ �ذ�ك

ا���د)د �� أ�ل 7!ر)ن إ�#��)� 
أ)�م أ رى �P إ7@م ط��ب ا����ذ �ذ�ك)  10(

  ا�-%�ء أ5ل ا�
!ر)ن )و��

�و�ر ا��
	و�� �و%وع 
ا��ط	ب �دى ھ)#ل E)ر ا�')#ل 
  ا�ذي �م إ)داع �ط	ب ا����ذ �د).

 ����F� ص او�C� :د ا
إ7@م ط��ب ا����ذ �
 ،��
وذ�ك �� أ5ل أ?�Cه �ط	�. 7	 ا�')#ل ا��

)T �وC	. ����ط	بأ)�م �ن ��ر) 5( ��0 

ا��
	و�� ا��ط	و�� ?د �0ق 
�-د)�'� �ن ا�Q)ر إ� ا�')#ل 


�وان 0رّ � ��
  يا��


)ن 7	 ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� �
د أن �(
)�و� إ7@م ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� ?�ل ا�-%�ء 

ا�0!�رة ا�Q)ر �	�Cول 7	 ) )و�� 20(أ5ل ا�رد 
ا��
	ّل �ول ا=���� ا�5ز<)� أو ا�#	)� رأ). 


	و�� وذ�ك �� أ5ل أ?�Cه &@&)ن �	�
�ن ��ر)T �	-� �ط	ب ا����ذ ��-�% �#�وب 

�%�ون ا�وCول �P ا=7@م ����	وغ
��
.رأي ا�Q)ر �	ز�� �	')#ل ا��

و)�و5ب 7	 ا�Q)ر �-د)م رده �� أ5ل  ��0 
)و�� �ن ��ر)T �	-) 15(7!ر 

و)
��ر 7دم ا�رد �� ا�5Gل ا��ذ#ورة . ا:�0!�رة
  .�وا�-� %��)� �ن ا�Q)ر

 ?�7دة ا��)���ت

ا����و��� ا���ظ�� ��ط�ع ا��ن �� 	و�سا��5وص 

)�م ?�ول �ط��ب ا����ذ �ن ?�ل ا�')#ل ا��
�� ���!رة �دى ا��#	ف ������ذ �-��ل وCل )0	م و5و�� ��  −
ا�Qرض أو 7ن طر)ق ا��ر)د �%�ون ا�وCول أو ا���#س أ

ا�#�رو�)�
ھذا ا, )ر إ���� �ط	ب ا����ذ إ� ا��
	و�� إ� ا��#	ف ������ذ �Cورة �ور)� وو%P ��7رة 

�'(	7. 

)�و� ا��#	ف ������ذ �0ك 50ل �ر?م ��50)ل #ل �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� ا�واردة 7	). )�%�ن 7دد  −
�ط��ب ا����ذ ا��-د�� و�وار)T �	-)'� و�وا%)
'� وا��ط��ب ا��� ��ت ا=���5 7	)'� وا��ط��ب ا��ر�و%� 

و�ط��ب ا��ظ	م وا�ردود 7	)'� وآ�5�'�، 7	 أن )�م ��N ر?م �ر5
� �#ل �
ور?)� أو ا�#�رو�)�ا�50ل 

إذا �م )��#ن ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� �ن إ7داد ا��ط	ب ��)�5 ����� ا�
5ز أو 7دم ا�-درة 7	 ا�-راءة  −
 ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� �-د)م ا��7�0دة ا�@ز�� �.	
وا�#���� أو ��)�5 ��-دان ا�P�0 وا��Cر، �

د 6)� �ط��ب ا��/�ذا�ر: ;����
آ�9ل ا�رد  .أ 

 ا�')#ل ا��
�� ا�رد 7	 #ل �ط	ب ���ذ �� أ5ل أ?�Cه 7!ر)ن  −	7
�ن ��ر)�C� T)�. وأ

إ:ّ أن ھذا ا,5ل )�#ن أن )�م ا��-	)ص أو ا���د)د �). �� �
ض ا���:ت وذ�ك #������ −

 ا:ط@ع 7	 ا��
	و�� 7	
7)ن ا��#�ن

ط	ب ا����ذ �. �Y&)ر 7	 �)�ة 
! ص أو �ر)�.

ا��Cول أو ا:ط@ع 7	 7دة 
 P� ')#ل�دى ��س ا�و��ت 	
�

إ7@م ط��ب ا����ذ �ذ�ك

�و�ر ا��
	و�� �و%وع 
ا��ط	ب �دى ھ)#ل E)ر ا�')#ل 
ا�ذي �م إ)داع �ط	ب ا����ذ �د).

ا��
	و�� ا��ط	و�� ?د �0ق 
�-د)�'� �ن ا�Q)ر إ� ا�')#ل 


�وان 0رّ � ��
ا��



 

 

 

 

إن � �	ف ھذه ا�5Gل ھ� آ�5ل ?Cوى أي أن ا�')�#ل ا�
�و�)� �ط���� �Yن : ���5وز �� #ل ا���:ت ھذه 
  .ل، و�ذ�ك : )
�� و5وب ا����0ذ ھذه ا�5Gل �	رد 7	 ا��ط	ب

��و�)ر ا��
	و�� �	ط��ب ��  ن ا�')#ل ا�
�و�� ا��
�� �	زم
 :، إن ا?�% ا,�ر ذ�ك، ��� )	�

	�ق ط�-� �	�Q(C ا��ط	و�� �ن ?�ل ط��ب ا����ذ إذا #�ن ذ�ك : )
ا���:ت، إذا �
ذر 7	 ا�')#ل ا�
�و�� إ���� ا��
	و�� 7	 ا���و ا�ذي 

 P� @	
ا��
	و�� ���ر�ض، )5ب أن )#ون ?رار ا�ر�ض #���)� و�
ا���7دھ� �� ا�Qرض وآ�5ل وطرق ا�ط
ن %د ?رار 

 �ط	ب ا����ذ �� ا�5Gل ر�%� %��)� )��N ا���5ل �ط��ب ا����ذ �� ا�ط
ن 	7 ��

��ر 7دم رد ا�')#ل ا��(

� Cورة �#رار �ط���. �ول ��س ا��
	و�� 

��ذ ��
	و�� �0ق �	')#ل ا��
�� �!رھ�، )�
)ن 7	 ا��#	ف ������ذ إ7@م ا�ط��ب �ذ�ك 

 	7 .�F� �Cذ ��-و����ب ا�)'� ط�	ل 7C�� ���و�� ا	
ا�')#ل ا��
�� ��#)�. �ن ا��
ط)�ت ذا &�ت أن ا��

�(��5� ��C� و��	
إ:ّ أ�. إذا #�ن �و�)ر . ا�')#ل ا��
�� ��#)ن #ل ! ص �ن �ق ا����ذ إ� ا��
:  ا��
	و�� )-�%� �5	� �ن ا���Cر)ف، )�م إ7@م ��Cب ا��ط	ب ��0-� �%رورة د�P �-��ل 7	 أن

 .)�م �0	)م ا�و&�<ق ا��ط	و�� ��ل ا:�0ظ'�ر ��� )�)د د�P ا��-��ل ا��ط	وب

 .: )�#ن ط	ب �-��ل ���� �7د ا:ط@ع 7	 ا��
	و�� 7	 7)ن ا��#�ن أو �7د إر�0�'� ا�#�رو�)�

 ا��
	و�� أن )�ظ	م �دى ر<)س ا�')#ل ا��
�� أو )ط
ن ���!رة �� ?رار ا=دارة �دى 
#�� )�#ن �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� أو ا�')#ل ا�
�و�� ا��
�� ا�ط
ن �� ?رار 

 : و)�وCل ا�5دول ا����� � �	ف ھذه ا���:ت

  ا�9ل

  أ9ل ا�(ت ا�?�5  أ9ل ا�	ظ)م أو ا�ط,ن

أ5ل أ?�Cه ا�
!ر)ن 
)و�� ا��� �	� 

  ا=7@م ���-رار

) 10(أ?�Cه 7!رة أ5ل 
أ)�م �ن ��ر)T إ)داع 

�P ا�
	م، . �ط	ب ا��ظ	ّم
أن 7دم ا�رد �� ا,5ل 


��ر ر�%� %��)�(.  
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�� ا����ّ���
�
�� ا����ذ إ�� ا��ا
�� وا�وا�� وأ���ف أ��ى �� ا����ص ا��� إ�

www.legislation 

إن � �	ف ھذه ا�5Gل ھ� آ�5ل ?Cوى أي أن ا�')�#ل ا�
�و�)� �ط���� �Yن : ���5وز �� #ل ا���:ت ھذه 
ل، و�ذ�ك : )
�� و5وب ا����0ذ ھذه ا�5Gل �	رد 7	 ا��ط	ب

 : � ا�رد

ن ا�')#ل ا�
�و�� ا��
�� �	زم�����F � إ� ا��
	و���7د�� )#و ن �ق ا����ذ 
، إن ا?�% ا,�ر ذ�ك، ��� )	�#���� ا�5Gل ا��ذ#ورة أ7@ه إ%��� إ� إ7@�.

 .ا��
	و��ا�Cورة ا��� )�0م �'� إ���� 

 .و#)�)� اC@ �0'� ا��
��)م ا���0و5ب د�
'� إن و5دت

  .ا��
	و��ا��#�ن ا�ذي )�#ن �). ا:ط@ع 7	

ط�-� �	�Q(C ا��ط	و�� �ن ?�ل ط��ب ا����ذ إذا #�ن ذ�ك : ))�
)ن 7	 ا�')#ل ا��
�� إ���� ا��
	و�� 
ا���:ت، إذا �
ذر 7	 ا�')#ل ا�
�و�� إ���� ا��
	و�� 7	 ا���و ا�ذي  و�� #ل. %رار �و�7ء ا��
	و��

 .�-دم �. ا�ط��ب )#ون �	ز�� ��و�)رھ� ���Cورة ا������ �د).

 ا��
	و�� ���ر�ض، )5ب أن )#ون ?رار ا�ر�ض #���)� و�
	@ �P إذا #�ن ا�رد 7	 �ط	ب ����ذ إ�
ا���7دھ� �� ا�Qرض وآ�5ل وطرق ا�ط
ن %د ?رار ا���C)ص 7	 أ�#�م ا�-��ون ا,�0�0 ا��� �م 

 .ا�ر�ض وا�')�#ل ا�� ��C ����ظر �).

 �ط	ب ا����ذ �� ا�5Gل ر�%� %��)� )��N ا���5ل �ط��ب ا����ذ �� ا�ط
ن 	7 ��

��ر 7دم رد ا�')#ل ا��(
��
 .�� ?رار ا�')#ل ا��

� Cورة �#رار �ط���. �ول ��س ا��
	و�� )�#ن �	')#ل ا��
�� 7دم ا�رد 7	 ط��ب ا����ذ أ#&ر �ن �رة �
 .دون �و5ب

��ذ ��
	و�� �0ق �	')#ل ا��
�� �!رھ�، )�
)ن 7	 ا��#	ف ������ذ إ7@م ا�ط��ب �ذ�ك إذا �
	ق �ط	ب ا��
 .و��د)د ا��و?P ا�ذي �م �). ا��!ر �� ا�5Gل

 	7 .�F� �Cذ ��-و����ب ا�)'� ط�	ل 7C�� ���و�� ا	
ذا &�ت أن ا��
 .ا��#�)	)� وا��و%)��ت ا�@ز��

: 

 ��5)�)�
)ن 7	� ��C� و��	
ا�')#ل ا��
�� ��#)ن #ل ! ص �ن �ق ا����ذ إ� ا��
ا��
	و�� )-�%� �5	� �ن ا���Cر)ف، )�م إ7@م ��Cب ا��ط	ب ��0-� �%رورة د�P �-��ل 7	 أن

��
 .)��5وز ذ�ك ا���Cر)ف ا��-)-)� ا��� ��ّ�	'� ا�')#ل ا��

)�م �0	)م ا�و&�<ق ا��ط	و�� ��ل ا:�0ظ'�ر ��� )�)د د�P ا��-��ل ا��ط	وب

: )�#ن ط	ب �-��ل ���� �7د ا:ط@ع 7	 ا��
	و�� 7	 7)ن ا��#�ن أو �7د إر�0�'� ا�#�رو�)�
 :ا�ط,ون

 ا��
	و�� أن )�ظ	م �دى ر<)س ا�')#ل ا��
�� أو )ط
ن ���!رة �� ?رار ا=دارة �دى )�#ن �ط��ب ا����ذ إ�
#�� )�#ن �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� أو ا�')#ل ا�
�و�� ا��
�� ا�ط
ن �� ?رار . ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و��

و)�وCل ا�5دول ا����� � �	ف ھذه ا���:ت. أ��م ا���#�� ا=دار)�ا�')<� ا�0<���)� 

  ا�����
��5ب �ط)ب ا�	ظ)م أو 

أ9ل ا�	ظ)م أو ا�ط,ن  ا�ط,ن

ا��ظ	م �دى ر<)س 
��
  ا�')#ل ا��

ط��ب ا����ذ �7د ر�%. 
ا�-رار ا��� ذ � Cوص 

�-د)م �ط	ب �ظ	م (�ط	�. 
 ورق �7دي أو ط�-� 	7
�	��وذج ا����Cب 

وذ�ك إ��  ��2��	�ق 7دد 
���!رة �-��ل وCل أو 
7ن طر)ق ا��ر)د �%�ون 
ا�وCول أو ا���#س أو 

أ5ل أ?�Cه ا�
!ر)ن 
)و�� ا��� �	� ) 20(

ا=7@م ���-رار


�� ا����ّ���
�
�� ا����ذ إ�� ا��ا
�� وا�وا�� وأ���ف أ��ى �� ا����ص ا���إ�
www.legislation-securite.tn

إن � �	ف ھذه ا�5Gل ھ� آ�5ل ?Cوى أي أن ا�')�#ل ا�
�و�)� �ط���� �Yن : ���5وز �� #ل ا���:ت ھذه  −
�5Gبا	ط��ا ل، و�ذ�ك : )
�� و5وب ا����0ذ ھذه ا�5Gل �	رد 7	

� ا�رد�
�/  .ب 

�7د�� )#و ن �ق ا����ذ  −
ا�5Gل ا��ذ#ورة أ7@ه إ%��� إ� إ7@�.

ا�Cورة ا��� )�0م �'� إ����  �
ا��
��)م ا���0و5ب د�
'� إن و5دت �
�  ا��#�ن ا�ذي )�#ن �). ا:ط@ع 7	


)ن 7	 ا�')#ل ا��
�� إ���� ا��
	و��  −�(
%رار �و�7ء ا��
	و��

�-دم �. ا�ط��ب )#ون �	ز�� ��و�)رھ� ���Cورة ا������ �د).

−  إذا #�ن ا�رد 7	 �ط	ب ����ذ إ�
ا���C)ص 7	 أ�#�م ا�-��ون ا,�0�0 ا��� �م 

ا�ر�ض وا�')�#ل ا�� ��C ����ظر �).

 �ط	ب ا����ذ �� ا�5Gل ر�%� %��)� )��N ا���5ل �ط��ب ا����ذ �� ا�ط
ن  −	7 ��

��ر 7دم رد ا�')#ل ا��(
��
�� ?رار ا�')#ل ا��

)�#ن �	')#ل ا��
�� 7دم ا�رد 7	 ط��ب ا����ذ أ#&ر �ن �رة � −
دون �و5ب

إذا �
	ق �ط	ب ا�� −
و��د)د ا��و?P ا�ذي �م �). ا��!ر �� ا�5Gل

 إ −	7 .�F� �Cذ ��-و����ب ا�)'� ط�	ل 7C�� ���و�� ا	
ذا &�ت أن ا��
ا��#�)	)� وا��و%)��ت ا�@ز��

:ا��,���م  .ج 

−  
)ن 7	�(
ا��
	و�� )-�%� �5	� �ن ا���Cر)ف، )�م إ7@م ��Cب ا��ط	ب ��0-� �%رورة د�P �-��ل 7	 أن

��
)��5وز ذ�ك ا���Cر)ف ا��-)-)� ا��� ��ّ�	'� ا�')#ل ا��

)�م �0	)م ا�و&�<ق ا��ط	و�� ��ل ا:�0ظ'�ر ��� )�)د د�P ا��-��ل ا��ط	وب −

: )�#ن ط	ب �-��ل ���� �7د ا:ط@ع 7	 ا��
	و�� 7	 7)ن ا��#�ن أو �7د إر�0�'� ا�#�رو�)� −
ا�ط,ون: ;��;�

)�#ن �ط��ب ا����ذ إ� −
ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و��

ا�')<� ا�0<���)� 

ا��ظ	م �دى ر<)س 
��
ا�')#ل ا��



 

 

 

أ5ل : )��5وز ا�
!ر)ن 
 T(و�� �ن ��ر(
�	وغ ?رار ا�ر�ض 
ا��Cرد 7ن ر<)س 
 T(')#ل أو �ن ��ر�ا

  .ا�ر�ض ا�%���

أ?رب ا�5Gل ا���#�� 
ذ�ك 7	 أن : )��5وز 

أ5@ أ?�Cه  ��0 
)و�� ) 45(وأر�
ون 

 �'	Cو� T(ن ��ر�
و�#ون . ��ط	ب ا�ط
ن

?رارات ا�')<� �	ز�� 
  .�	')#ل

) 30(أ5ل ا�&@&)ن 
)و�� �ن ��ر)T ا=7@م 

  .�-رار ا�')<�

  

ا��ق �� ا����ذ إ� "، �Fن ا���دأ ھو 2016
إ:ّ أن ھذا ا��ق �)س �ط	-� �ل ) %P إ� 7دد �ن ا:�0&��ءات ا��� )�#ن 7	 أ0�0'� �	')#ل 

و�-�Cر ھذه ا:�0&��ءات ا��� �ددھ� ا�-��ون ا,��C� �0�0 وا%�� و%)-� 7	 ا,�ن ا�
�م أو ا�د��ع 
 �(C !�ط)��. ا
ا�وط�� أو ا�
@?�ت ا�دو�)� �)�� )�Cل �'�� أو �-وق ا�Q)ر �� ���)� �)��. ا� ��C و�

 ة �ط	-� �ن ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و�� �ل )�
)ن إ %�7'� إ�
���
، و)
�� ذ�ك أ�. : )�#ن "ا ���ر ا��C	�� ا�

 :ر�ض إ���� ا��
	و�� ا���
	-� �����5:ت ا��ذ#ورة إ: �� ا���:ت ا����)�

05)�� 0واء #�ن ذ�ك آ�)� أو :�-�، 7	 أن )#ون ھذا ا�%رر �-)-� 

إ� ا��
	و�� أي أ�. إذا #��ت ����P إ���� 
ا��C	�� ا�
��� �ن  ھذا و)�#ن أن �!�ل. 

�-د)م ا��
	و�� أو �ن 7دم �-د)�'� 7	 �0)ل ا��&�ل ا�#!ف 7ن ��:ت ا���0د و��0)ن ا�0 دام ا,�وال 
 �(�Q�راد ���)�'� وا��ا N��C��0ب �)ن ا����:ت ا���ل ا# �� ھذا و)را7

5ز<)� ��Yد ا:�0&��ءات، )5ب 7	 ا�')#ل ا�
�و�� ا��
�� إ���� ا����ذ 

ھذا و��ز)د �#ر)س ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و��، ��F. : ��ط�ق ا:�0&��ءات ا��ذ#ورة ��0-� �� ا���:ت 

#!ف 7ن ا:��'�#�ت ا���د�� ��-وق ا=��0ن أو 5را<م ا��رب أو ا���ث 
 .�)'� أو ���P �ر�#�)'�، �� �م )#ن �� ذ�ك ��0س ����C	�� ا�
	)� �	دو��
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 ا����و��� ا���ظ�� ��ط�ع ا��ن �� 	و�س

 

 P� #�رو���ر)د ا:��ا
  ا=7@م ����	وغ ا�#�رو�)�

ا�ط
ن �� ?رار 
ا�ر�ض �دى ھ)<� 

  ا����ذ إ� ا��
	و��

ط��ب ا����ذ وذ�ك �� 
  :ا�Cور�)ن ا����)�)ن

ا�ط
ن �� ?رار  −
ا�ر�ض �Cورة 

 .���!رة أ��م ا�')<�

ا�ط
ن �� ?رار  −
 ا�')#ل 	7 ��
ا��

إ&ر ر�ض �ط	ب 
ا��ظ	م �ن ?�ل ر<)س 
ا�')#ل أو �7د 7دم 
رّده �@ل أ5ل 7!رة 

)10 ( T(أ)�م �ن ��ر
  .�وC	. ����ط	ب

أ5ل : )��5وز ا�
!ر)ن 
)20 ( T(و�� �ن ��ر(

�	وغ ?رار ا�ر�ض 
ا��Cرد 7ن ر<)س 
 T(')#ل أو �ن ��ر�ا

ا�ر�ض ا�%���

ا�ط
ن �� ?رار 
ا�')<� ا�0<���)� أ��م 

  ا���#�� ا=دار)� 

ط��ب ا����ذ وا�')#ل 
��
  ا��

أ5ل ا�&@&)ن 
)و�� �ن ��ر)T ا=7@م 

�-رار ا�')<�

  :(��	;��ءات ا��ق �� ا��/�ذ إ�� ا��,)و��

2016���0  �22ن ا�-��ون ا,�0�0 7دد �ط�)-� ,�#�م ا��Cل ا,ول 
إ:ّ أن ھذا ا��ق �)س �ط	-� �ل ) %P إ� 7دد �ن ا:�0&��ءات ا��� )�#ن 7	 أ0�0'� �	')#ل ". ا��
	و��

 .��ط	ب ا����ذا�
�و�� ر�ض ا:���5�0 

و�-�Cر ھذه ا:�0&��ءات ا��� �ددھ� ا�-��ون ا,��C� �0�0 وا%�� و%)-� 7	 ا,�ن ا�
�م أو ا�د��ع 
 �(C !�ط)��. ا
ا�وط�� أو ا�
@?�ت ا�دو�)� �)�� )�Cل �'�� أو �-وق ا�Q)ر �� ���)� �)��. ا� ��C و�

 .و�	#)�. ا��#ر)�

ة �ط	-� �ن ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و�� �ل )�
)ن إ %�7'� إ� إ: أن ھذه ا���5:ت �)0ت ��0&��ة �Cور
ا ���ر ا��C	�� ا�
���"و" ا ���ر ا�%رر"��  ا����&	�7دد �ن ا: ���رات 

ر�ض إ���� ا��
	و�� ا���
	-� �����5:ت ا��ذ#ورة إ: �� ا���:ت ا����)�
05)�� 0واء #�ن ذ�ك آ�)� أو :�-�، 7	 أن )#ون ھذا ا�%رر �-)-� إذا #�ن ا�%رر �ن ا����ذ إ�)'� 

 .و&��ت وE)ر ?��ل �	�دارك

إ� ا��
	و�� أي أ�. إذا #��ت ����P إ����  إذا #�ن ا�%رر ا�05)م أ#�ر �ن ا��C	�� ا�
��� �� ا����ذ
. ا��
	و�� أ#�ر �ن ا�%رر ا���و?�F� P. )�#ن إ���� ا��
	و��

�-د)م ا��
	و�� أو �ن 7دم �-د)�'� 7	 �0)ل ا��&�ل ا�#!ف 7ن ��:ت ا���0د و��0)ن ا�0 دام ا,�وال 
ھذا و)را7 �� #ل ا���:ت ا����0ب �)ن ا���C�N ا��راد ���)�'� وا��Q)� . ا�
�و�)� و�
ز)ز ا���0ء��

 .�ن �ط	ب ا����ذ

5ز<)� ��Yد ا:�0&��ءات، )5ب 7	 ا�')#ل ا�
�و�� ا��
�� إ���� ا����ذ  إذا #��ت ا��
	و�� ا��ط	و�� �!�و��
 .إ�)'� �
د �5ب ا�5زء ا���0&� ��'� وذ�ك �� ��ن ��#��

ھذا و��ز)د �#ر)س ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و��، ��F. : ��ط�ق ا:�0&��ءات ا��ذ#ورة ��0-� �� ا���:ت 
 

#!ف 7ن ا:��'�#�ت ا���د�� ��-وق ا=��0ن أو 5را<م ا��رب أو ا���ث ا��
	و��ت ا�%رور)� ��Q)� ا�
�)'� أو ���P �ر�#�)'�، �� �م )#ن �� ذ�ك ��0س ����C	�� ا�
	)� �	دو��

 ?�7دة ا��)���ت

ا����و��� ا���ظ�� ��ط�ع ا��ن �� 	و�سا��5وص 

ا�ط
ن �� ?رار 
ا�ر�ض �دى ھ)<� 

ا����ذ إ� ا��
	و��

ا�ط
ن �� ?رار 
ا�')<� ا�0<���)� أ��م 

ا���#�� ا=دار)� 

(��	;��ءات ا��ق �� ا��/�ذ إ�� ا��,)و������ �	,)ق  .2

�ط�)-� ,�#�م ا��Cل ا,ول  −
ا��
	و��

ا�
�و�� ر�ض ا:���5�0 

و�-�Cر ھذه ا:�0&��ءات ا��� �ددھ� ا�-��ون ا,��C� �0�0 وا%�� و%)-� 7	 ا,�ن ا�
�م أو ا�د��ع  −
 �(C !�ط)��. ا
ا�وط�� أو ا�
@?�ت ا�دو�)� �)�� )�Cل �'�� أو �-وق ا�Q)ر �� ���)� �)��. ا� ��C و�

و�	#)�. ا��#ر)�

إ: أن ھذه ا���5:ت �)0ت ��0&��ة �Cور −
7دد �ن ا: ���رات 

ر�ض إ���� ا��
	و�� ا���
	-� �����5:ت ا��ذ#ورة إ: �� ا���:ت ا����)�
إذا #�ن ا�%رر �ن ا����ذ إ�)'�  �

و&��ت وE)ر ?��ل �	�دارك
إذا #�ن ا�%رر ا�05)م أ#�ر �ن ا��C	�� ا�
��� �� ا����ذ �

ا��
	و�� أ#�ر �ن ا�%رر ا���و?�F� P. )�#ن إ���� ا��
	و��
�-د)م ا��
	و�� أو �ن 7دم �-د)�'� 7	 �0)ل ا��&�ل ا�#!ف 7ن ��:ت ا���0د و��0)ن ا�0 دام ا,�وال 

ا�
�و�)� و�
ز)ز ا���0ء��
�ن �ط	ب ا����ذ

إذا #��ت ا��
	و�� ا��ط	و�� �!�و�� −
إ�)'� �
د �5ب ا�5زء ا���0&� ��'� وذ�ك �� ��ن ��#��

ھذا و��ز)د �#ر)س ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و��، ��F. : ��ط�ق ا:�0&��ءات ا��ذ#ورة ��0-� �� ا���:ت  −
 :ا����)�

ا��
	و��ت ا�%رور)� ��Q)� ا� �
�)'� أو ���P �ر�#�)'�، �� �م )#ن �� ذ�ك ��0س ����C	�� ا�
	)� �	دو��



 

 

 

 

 ا�%رر ا�ذي )�#ن أن )	�ق ا��C	�� ا��ز�P ���)�'� �و5ود 	7 ���
�7د و5وب �Q	)ب ا��C	�� ا�
 .ط أو 5راء �دوث �
ل إ5را��

 ا��Cل �
� 
	و��ت ا���0&��ة، �)ث أن ا��
	و��ت ا���0&��ة 7	�	� C?د ز��� أ� P%ن  24و�
ا�-��ون ا,N�C� �0�0 ?��	� �	���ذ �
د �رور ا�5Gل ا���Cوص 7	)'� ����!ر)P ا��5ري �. ا�
�ل ا���
	ق 

�م ا���C)ص 7	 ا�0&��ء �ط	ق )��&ل �� 7دم ا�ط��ق �ق ا����ذ إ� ا��
	و�� 7	 ا��)���ت ا���
	-� �'و)� 
�	-��ون ا,�0�0 ا,! �ص ا�ذ)ن ?د�وا �
	و��ت �'دف ا=�@غ 7ن ��5وزات أو ��:ت ��0د وذ�ك ط�-� 

 .وا���
	ق ��=�@غ 7ن ا���0د و���)� ا���	Q)ن


ن 7	 ا�')�#ل ا� �%
� ,�#�م ا�-��ون ا,�0�0 ���دي و%P ا, ��م ا=دار)� ا���%��� �
��رات ��)د �(
"�(�Q	� و&�<ق "0ري�ا E)ر ا��!�و�� ، 7	

��رس  24ا��ؤرخ ��  2016���0  22
 .ا���
	ق ��ق ا����ذ إ� ا��
	و�� و�و%)�'� �� أ�#�م ھذا ا���!ور

 .و��P� ��50 ��دأ ا�!���)� ا�ذي )'دف ا�-��ون ا,�0�0 إ� �#ر)0.

 �Yو)ل #ل �
�رض �)ن ا��Cول ا��#ر�0 ���دأ ا�!���)� وأ�#�م �
ض ا�-وا�)ن أو ا��را�)ب ا����ذة 7	

 2016���0  �22-�%)�ت ا�-��ون ا,�0�0 7دد 
وذ�ك ���د)� �	
-و��ت ا��� �م ا���C)ص 7	)'� �� ا�-��ون ا��ذ#ور وا����&	� �� 7-و��ت 5زا<)� و�Yد)�)� 

د)��ر �#ل �ن )�
�د �
ط)ل ا����ذ إ� ا��
	و�� 

د)��ر �#ل �ن )�
�د إ�@ف �
	و�� �E ��C)ر ?��و�)� أو ��ل ! ص 

  ا�
-و��ت ا�5زا<)�، �Fن #ل 7ون �7و�� : )��رم أ�#�م ا�-��ون ا,�0�0 )
رض ��0. إ�

�Cدر �� �#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� و��<ب �. وذ�ك ��-�% �-رر 
 .ا�Qرض، )�%�ن أھم ا��)���ت ا��� �
رف �'و)�'�� ور���'�� و ط�'�� ا�وظ)�)�

و�� ھذا ا=ط�ر، )�
)ن ا��رص 7	 أن : )-ل ا��Cف ا��ر�7 ا�ذي )���� إ�). ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� 
ر��� �دى ا�')#ل  و�� Cورة �
ذر ذ�ك، )�م �
))ن ا��#	ف �ن %�ن ا,7وان ا�����)ن إ� أ7	

ھذا و: )�#ن �ر<)س ا�')#ل ا��
�� ا:%ط@ع 

)و�� �ن ��ر)T إ�%�<. ) 15(و)5ب إ7@م ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� �-رار ا��
))ن �� أ5ل  ��0 7!ر 
ب ا� �ص ���')#ل ا��
��، �P �و .�� � 0� .(5�aدارة ا�
��� �Ca@��ت وا�درا�0ت 

 �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� و�
���5'� وا�رد 7	)'� ور�ط ا�C	� �)ن ا�')#ل ا�ذي )���� إ�). وھ)<� ا����ذ إ�
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�� ا����ّ���
�
�� ا����ذ إ�� ا��ا
�� وا�وا�� وأ���ف أ��ى �� ا����ص ا��� إ�

www.legislation 

 ا�%رر ا�ذي )�#ن أن )	�ق ا��C	�� ا��ز�P ���)�'� �و5ود 	7 ���
�7د و5وب �Q	)ب ا��C	�� ا�
ط أو 5راء �دوث �
ل إ5را���'د)د  ط)ر �	��C أو ا�0@�� أو ا���)

 ا��Cل �
� 
	و��ت ا���0&��ة، �)ث أن ا��
	و��ت ا���0&��ة 7	�	� C?د ز��� أ� P%و
ا�-��ون ا,N�C� �0�0 ?��	� �	���ذ �
د �رور ا�5Gل ا���Cوص 7	)'� ����!ر)P ا��5ري �. ا�
�ل ا���
	ق 

 .��,ر!)ف

�م ا���C)ص 7	 ا�0&��ء �ط	ق )��&ل �� 7دم ا�ط��ق �ق ا����ذ إ� ا��
	و�� 7	 ا��)���ت ا���
	-� �'و)� 
ا,! �ص ا�ذ)ن ?د�وا �
	و��ت �'دف ا=�@غ 7ن ��5وزات أو ��:ت ��0د وذ�ك ط�-� 

وا���
	ق ��=�@غ 7ن ا���0د و���)� ا���	Q)ن ��2017رس  7ا��ؤرخ ��  2017���0  1


ن 7	 ا�')�#ل ا� �%
� ,�#�م ا�-��ون ا,�0�0 ���دي و%P ا, ��م ا=دار)� ا���%��� �
��رات ��)د �(
"أو " 0ري �ط	ق"أو " 0ري"0ر)� ا�و&�<ق ا=دار)� 7	 Eرار 

�0:��22&��ءات #�� �م ��د)دھ� �� أ�#�م ا�-��ون ا,�0�0 7دد 
ا���
	ق ��ق ا����ذ إ� ا��
	و�� و�و%)�'� �� أ�#�م ھذا ا���!ور 


)ن ا��-)د ���-وا7د ا����)��( .�F� ،و)ل ا:�0&��ءاتY� �7د: 

و��P� ��50 ��دأ ا�!���)� ا�ذي )'دف ا�-��ون ا,�0�0 إ� �#ر)0.)5ب أن )#ون ا��Yو)ل %)-� 
 �Yو)ل #ل �
�رض �)ن ا��Cول ا��#ر�0 ���دأ ا�!���)� وأ�#�م �
ض ا�-وا�)ن أو ا��را�)ب ا����ذة 7	

 .أ�0س �Q	)ب ا��ص ا�5)د 7	 ا��ص ا�-د)م

�-�%)�ت ا�-��ون ا,�0�0 7دد )�
)ن 7	 ا�')�#ل ا�
�و�)� ا��
�)� ا��رص 7	 �ط�)ق 
وذ�ك ���د)� �	
-و��ت ا��� �م ا���C)ص 7	)'� �� ا�-��ون ا��ذ#ور وا����&	� �� 7-و��ت 5زا<)� و�Yد)�)� 

: 

 :ا�,�و(�ت ا�9زا���

د)��ر �#ل �ن )�
�د �
ط)ل ا����ذ إ� ا��
	و�� ) 5000(إ�  ��0 آ:ف  د)��ر) 500( ط)� �ن  ���0<� 
 .���')�#ل ا� �%
� ,�#�م ا�-��ون ا,�0�0

د)��ر �#ل �ن )�
�د إ�@ف �
	و�� �E ��C)ر ?��و�)� أو ��ل ! ص  ��120�50ن ��دة �7م و ط)� ?درھ� 
 .آ ر 7	 ار�#�ب ذ�ك

 :ا�,�و(�ت ا�	Cد�(��

 ا�
-و��ت ا�5زا<)�، �Fن #ل 7ون �7و�� : )��رم أ�#�م ا�-��ون ا,�0�0 )
رض ��0. إ� 7@وة 7	

�ت �Yد)�)� و�-� �	�!ر)P ا��5ري �. ا�
�ل���. 

 :ا��
)ف (���/�ذ إ�� ا��,)و��

 :6)� ��	وى ا�	,��ن

�#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� و��<ب �. وذ�ك ��-�% �-رر )5ب 7	 #ل ھ)#ل �7و�� �
))ن 
ا�Qرض، )�%�ن أھم ا��)���ت ا��� �
رف �'و)�'�� ور���'�� و ط�'�� ا�وظ)�)�

و�� ھذا ا=ط�ر، )�
)ن ا��رص 7	 أن : )-ل ا��Cف ا��ر�7 ا�ذي )���� إ�). ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� 
 ."و�� Cورة �
ذر ذ�ك، )�م �
))ن ا��#	ف �ن %�ن ا,7وان ا�����)ن إ� أ7	

ھذا و: )�#ن �ر<)س ا�')#ل ا��
�� ا:%ط@ع . ا��
��، وذ�ك �ن E)ر ا�#��ب ا�
��)ن ������0 �	�	د)�ت
 .� ط� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و��

و)5ب إ7@م ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� �-رار ا��
))ن �� أ5ل  ��0 7!ر 
ب ا� �ص ���')#ل ا��
��، �P �و .�� � 0� .(5�aدارة ا�
��� �Ca@��ت وا�درا�0ت و�!ره �� �و?P ا�وا

 .ا���0-�	)� ا=دار)� �ر<��0 ا��#و��

 :6)� ��	وى ا���2م

 �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� و�
���5'� وا�رد 7	)'� ور�ط ا�C	� �)ن ا�')#ل ا�ذي )���� إ�). وھ)<� ا����ذ إ�
  :	و��، )�و� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� ��� Cوص

  :إ6داد Fط� �6ل �	
ر�س �ق ا��/�ذ إ�� ا��,)و��


�� ا����ّ���
�
�� ا����ذ إ�� ا��ا
�� وا�وا�� وأ���ف أ��ى �� ا����ص ا���إ�
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 ا�%رر ا�ذي )�#ن أن )	�ق ا��C	�� ا��ز�P ���)�'� �و5ود  �	7 ���
�7د و5وب �Q	)ب ا��C	�� ا�
�'د)د  ط)ر �	��C أو ا�0@�� أو ا���)

 ا��Cل  −�
� 
	و��ت ا���0&��ة، �)ث أن ا��
	و��ت ا���0&��ة 7	�	� C?د ز��� أ� P%و
ا�-��ون ا,N�C� �0�0 ?��	� �	���ذ �
د �رور ا�5Gل ا���Cوص 7	)'� ����!ر)P ا��5ري �. ا�
�ل ا���
	ق 

��,ر!)ف

�م ا���C)ص 7	 ا�0&��ء �ط	ق )��&ل �� 7دم ا�ط��ق �ق ا����ذ إ� ا��
	و�� 7	 ا��)���ت ا���
	-� �'و)�  −
ا,! �ص ا�ذ)ن ?د�وا �
	و��ت �'دف ا=�@غ 7ن ��5وزات أو ��:ت ��0د وذ�ك ط�-� 

701دد 


ن 7	 ا�')�#ل ا� �%
� ,�#�م ا�-��ون ا,�0�0 ���دي و%P ا, ��م ا=دار)� ا���%��� �
��رات ��)د  −�(
0ر)� ا�و&�<ق ا=دار)� 7	 Eرار 

��:�0&��ءات #�� �م ��د)دھ� �� أ�#�م ا�-��ون ا,�0�0 7دد 
2016 


)ن ا��-)د ���-وا7د ا����)� −�( .�F� ،و)ل ا:�0&��ءاتY� �7د
)5ب أن )#ون ا��Yو)ل %)-�  �
�  �Yو)ل #ل �
�رض �)ن ا��Cول ا��#ر�0 ���دأ ا�!���)� وأ�#�م �
ض ا�-وا�)ن أو ا��را�)ب ا����ذة 7	

أ�0س �Q	)ب ا��ص ا�5)د 7	 ا��ص ا�-د)م
 :ا�,�و(�ت .3


)ن 7	 ا�')�#ل ا�
�و�)� ا��
�)� ا��رص 7	 �ط�)ق  −�(
وذ�ك ���د)� �	
-و��ت ا��� �م ا���C)ص 7	)'� �� ا�-��ون ا��ذ#ور وا����&	� �� 7-و��ت 5زا<)� و�Yد)�)� 

������#:
ا�,�و(�ت ا�9زا���: أو*

 ط)� �ن  ���0<�  −
���')�#ل ا� �%
� ,�#�م ا�-��ون ا,�0�0

���50ن ��دة �7م و ط)� ?درھ�  −
آ ر 7	 ار�#�ب ذ�ك

ا�,�و(�ت ا�	Cد�(��: ;���� 

7@وة 7	 −

�ت �Yد)�)� و�-� �	�!ر)P ا��5ري �. ا�
�ل���

III. ف (���/�ذ إ�� ا��,)و��(
ا��
6)� ��	وى ا�	,��ن .1

)5ب 7	 #ل ھ)#ل �7و�� �
))ن  −
ا�Qرض، )�%�ن أھم ا��)���ت ا��� �
رف �'و)�'�� ور���'�� و ط�'�� ا�وظ)�)�

و�� ھذا ا=ط�ر، )�
)ن ا��رص 7	 أن : )-ل ا��Cف ا��ر�7 ا�ذي )���� إ�). ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و��  −
". 2أ'7ن 

ا��
��، وذ�ك �ن E)ر ا�#��ب ا�
��)ن ������0 �	�	د)�ت
� ط� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و��

و)5ب إ7@م ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� �-رار ا��
))ن �� أ5ل  ��0 7!ر  −
و�!ره �� �و?P ا�وا

ا���0-�	)� ا=دار)� �ر<��0 ا��#و��
6)� ��	وى ا���2م .2

 �-	� �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� و�
���5'� وا�رد 7	)'� ور�ط ا�C	� �)ن ا�')#ل ا�ذي )���� إ�). وھ)<� ا����ذ إ� ��=%��� إ�

	و��، )�و� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� ��� Cوصا��

إ6داد Fط� �6ل �	
ر�س �ق ا��/�ذ إ�� ا��,)و��: أو*



 

 

 

�ق ا����ذ إ� ا��
	و�� �����0)ق �P ا��0ؤو�)ن ا,ول 
  :و��0
رض  ط� ا�
�ل  Cو�C ا��-�ط ا����)�

 .أھداف وا%�� ورز���� �� ا�Qرض ��دد ا��را�ل وا�5Gل ودور #ل ��د ل

� �	ف ا=5راءات =�داث �و?P ا�واب �� Cورة 7دم �و�ر �و?P واب  �ص ���')#ل أو آ�)�ت �طو)ره �� 

 .ا��
	و��ت ا�وا5ب �!رھ� ����درة �ن ا�')#ل ا��
�� وطرق ��))�'�

 �	��? ��
ا=5راءات ا��� )�م ا���7'� �5
ل ?�<�� ا��
	و��ت ا�وا5ب �!رھ� ����درة �ن ا�')#ل ا��

��ب � �	ف ا=5راءات ا�را�)� إ� �طو)ر ��0ر �	-� �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� وا�رد 7	)'� ودرا�0 �ط

��
 .�-�ر��ت ���0)ن أ�0�)ب وآ�)�ت ��ظ)م ا,ر!)ف و��C)ف ا�و&�<ق ا=دار)� دا ل ا�')#ل ا��

)و�� ا��وا�)� �#ل &@&)� إ� ر<)س ا�')#ل ا��
�� و)�م �!ره 


د � .
�-ر)ر �0وي �ول ا����ذ إ� ا��
	و��  @ل ا�!'ر ا,ول �ن ا���0 ا��وا�)� ���0 ا��!�ط )�م ر�
��
 .�، #�� )�م �!ره 7	 �و?P واب ا�')#ل ا��

. 

 .ا:?�را��ت وا��وC)�ت ا�@ز�� ��ز)د �د7)م �#ر)س �ق ا����ذ إ� ا��
	و��

 .��#ر)س ا����ذ إ� ا��
	و�� ا��� ?�م �'�

 .ا=5راءات ا��� ذة �� ��5ل ا��Cرف �� ا�و&�<ق وا,ر!)ف

 


ط)�ت �ول ا=5راءات ا����
� �	�Y#د �ن ا��واء �و?P ا�واب #ل ا��
ط)�ت ا�وا5ب �!رھ� �


ط)�ت �ول ا=5راءات ا��� ذة ��!ر ا��
ط)�ت �!#ل ?��� �@�0
��ل�. 

 .��د)د ا=!#��)�ت ا���
	-� �����F ا��
	و�� ����درة �ن ا�')#ل ا��
�� و�-د)م �-�ر��ت �� ا�Qرض

ا�0 ررف ا�')#ل ا��
�� � Cوص ا� �ذ ا�-رار ا� �ص �د

�P ��د)د Cور ا����ذ، ا��ط��ب ا��� ا�0و�5ت 
) �P ��د)د أ��0ب ا�ر�ض(وا��ط��ب ا��� ��ت ا=���5 7	)'� وا��ط��ب ا��ر�و%� 

�ط��ب ا��ظ	م �دى ر<)س ا�')#ل أو ا�ط
ن �دى ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� وا�ردود 7	)'� وآ�5�'� 
 .إ%��� إ� 7دد ا�ط
ون �� ?رارات ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و��


و��ت ا���
	-� �درا�0 �ط��ب ا����ذ �P �-د)م ا��وC)�ت ا�#�)	� C�)�ت وا�ھم ا=!#�, ��Cو


)ن 7	 ا��0ؤو�)ن ا,ول ���')#ل ا��
�� �0))ر �'�� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� وا���0)ق �
. و�ده �(

)ن 7	 رؤ�0ء ا���C�N ا=دار)� �( ��# ا��رص 7	

������ذ و�-د)م ا��7�0دة ا�@ز�� �. و��#)�. �ن ا��0')@ت ا�%رور)� 
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 ا����و��� ا���ظ�� ��ط�ع ا��ن �� 	و�س

 

�ق ا����ذ إ� ا��
	و�� �����0)ق �P ا��0ؤو�)ن ا,ول )�و� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� إ7داد  ط� �7ل �0و)� ��#ر)س 
و��0
رض  ط� ا�
�ل  Cو�C ا��-�ط ا����)�. ا��
�����')#ل ا��
��، وذ�ك ��ت إ!راف ر<)س ا�')#ل 

أھداف وا%�� ورز���� �� ا�Qرض ��دد ا��را�ل وا�5Gل ودور #ل ��د ل
� �	ف ا=5راءات =�داث �و?P ا�واب �� Cورة 7دم �و�ر �و?P واب  �ص ���')#ل أو آ�)�ت �طو)ره �� 

 .Cورة �و�ره

ا��
	و��ت ا�وا5ب �!رھ� ����درة �ن ا�')#ل ا��
�� وطرق ��))�'�ا=5راءات ا��� 0)�م ا� �ذھ� ��!ر 
 �	��? ��
ا=5راءات ا��� )�م ا���7'� �5
ل ?�<�� ا��
	و��ت ا�وا5ب �!رھ� ����درة �ن ا�')#ل ا��

�0
��ل@�. 

� �	ف ا=5راءات ا�را�)� إ� �طو)ر ��0ر �	-� �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� وا�رد 7	)'� ودرا�0 �ط
 

��
�-�ر��ت ���0)ن أ�0�)ب وآ�)�ت ��ظ)م ا,ر!)ف و��C)ف ا�و&�<ق ا=دار)� دا ل ا�')#ل ا��
 .�ر���D �#و)ن ا��وظ�)ن �� ��5ل ا����ذ إ� ا��
	و��

 :إ6داد 	��ر�ر ا��	�(,�

��G�# �(و�� إ7داد �-�ر)ر &@&)� و�0و	
 :)�و� ا��#	ف ������ذ إ� ا��

.
)و�� ا��وا�)� �#ل &@&)� إ� ر<)س ا�')#ل ا��
�� و)�م �!ره ) 15( @ل ا� ��0 7!رة  &@&� )ر�
 �و?P ا�واب	7. 


د � .
�-ر)ر �0وي �ول ا����ذ إ� ا��
	و��  @ل ا�!'ر ا,ول �ن ا���0 ا��وا�)� ���0 ا��!�ط )�م ر�
�، #�� )�م �!ره 7	 �و?P واب ا�')#ل ا��
����Cد?� ر<)س ا�')#ل ا��
�� إ� ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�

 :ا��-ر)ر ا��0وي  ��Cو)5ب أن )�%�ن 

 : �,ط��ت ���6

.�	 ص � ط� ا�
�ل ا��� �م إ7دادھ� و�دى �-دم إ��5زھ� 

ا:?�را��ت وا��وC)�ت ا�@ز�� ��ز)د �د7)م �#ر)س �ق ا����ذ إ� ا��
	و�� 

  �-	
��#ر)س ا����ذ إ� ا��
	و�� ا��� ?�م �'��
ط)�ت �ول ا�دورات ا��#و)�)� ا���

ا=5راءات ا��� ذة �� ��5ل ا��Cرف �� ا�و&�<ق وا,ر!)ف 
 :�,ط��ت �	,)�� (�'ر ا��,)و�� (�(�درة �ن ا��2
ل ا��,��


ط)�ت �ول ا=5راءات ا����
� �	�Y#د �ن ا��واء �و?P ا�واب #ل ا��
ط)�ت ا�وا5ب �!رھ�  �
 ��
 .ودور)� ا���))ن����درة �ن ا�')#ل ا��


ط)�ت �ول ا=5راءات ا��� ذة ��!ر ا��
ط)�ت �!#ل ?��� �@�0
��ل �

��د)د ا=!#��)�ت ا���
	-� �����F ا��
	و�� ����درة �ن ا�')#ل ا��
�� و�-د)م �-�ر��ت �� ا�Qرض 


ط)�ت ��
	-� �درا�0 �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� �: 

رف ا�')#ل ا��
�� � Cوص ا� �ذ ا�-رار ا� �ص �دو��C �	��'5)� ا��� )�م ا��'�5'� �ن ط 
 .�ط��ب ا����ذ �	�
	و�� وا�ط
ون

�P ��د)د Cور ا����ذ، ا��ط��ب ا��� ا�0و�5ت (�
ط)�ت إ��C<)� �ول 7دد �ط��ب ا����ذ ا��-د��  

	وم � Pر�و%� ...) د���ب ا�ط���)'� وا	ت ا=���5 7�� ���ب ا�ط���وا

�ط��ب ا��ظ	م �دى ر<)س ا�')#ل أو ا�ط
ن �دى ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� وا�ردود 7	)'� وآ�5�'� و
إ%��� إ� 7دد ا�ط
ون �� ?رارات ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و��


و��ت ا���
	-� �درا�0 �ط��ب ا����ذ �P �-د)م ا��وC)�ت ا�#�)	�  C�)�ت وا�ھم ا=!#�, ��Cو
 .���5وزھ�

 :��2م ا��
)ف (���/�ذ إ�� ا��,)و�� 6)� ��	وى 	��ر


)ن 7	 ا��0ؤو�)ن ا,ول ���')#ل ا��
�� �0))ر �'�� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� وا���0)ق �
. و�ده �(

)ن 7	 رؤ�0ء ا���C�N ا=دار)� . ����
ط)�ت ا�@ز�� =7داد  ط� ا�
�ل ا��ذ#ورة�( ��#

������ذ و�-د)م ا��7�0دة ا�@ز�� �. و��#)�. �ن ا��0')@ت ا�%رور)� �و�)ر ا��
	و�� ا��ط	و�� �	�#	ف 
 .وا���#��

 ?�7دة ا��)���ت

ا����و��� ا���ظ�� ��ط�ع ا��ن �� 	و�سا��5وص 

)�و� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� إ7داد  ط� �7ل �0و)� ��#ر)س 
���')#ل ا��
��، وذ�ك ��ت إ!راف ر<)س ا�')#ل 

أھداف وا%�� ورز���� �� ا�Qرض ��دد ا��را�ل وا�5Gل ودور #ل ��د ل �
� �	ف ا=5راءات =�داث �و?P ا�واب �� Cورة 7دم �و�ر �و?P واب  �ص ���')#ل أو آ�)�ت �طو)ره ��  �

Cورة �و�ره
ا=5راءات ا��� 0)�م ا� �ذھ� ��!ر  �
�  �	��? ��
ا=5راءات ا��� )�م ا���7'� �5
ل ?�<�� ا��
	و��ت ا�وا5ب �!رھ� ����درة �ن ا�')#ل ا��

�0
��ل@�
� �	ف ا=5راءات ا�را�)� إ� �طو)ر ��0ر �	-� �ط��ب ا����ذ إ� ا��
	و�� وا�رد 7	)'� ودرا�0 �ط �

 .ا��ظ	م

� ��
�-�ر��ت ���0)ن أ�0�)ب وآ�)�ت ��ظ)م ا,ر!)ف و��C)ف ا�و&�<ق ا=دار)� دا ل ا�')#ل ا��
�ر���D �#و)ن ا��وظ�)ن �� ��5ل ا����ذ إ� ا��
	و�� �

إ6داد 	��ر�ر ا��	�(,�: ;����
��G�# �(و�� إ7داد �-�ر)ر &@&)� و�0و	
)�و� ا��#	ف ������ذ إ� ا��

&@&� )ر�
.�-ر)ر  −
 �و?P ا�واب	7


د  −� .
�-ر)ر �0وي �ول ا����ذ إ� ا��
	و��  @ل ا�!'ر ا,ول �ن ا���0 ا��وا�)� ���0 ا��!�ط )�م ر�
��Cد?� ر<)س ا�')#ل ا��
�� إ� ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�

و)5ب أن )�%�ن 
�,ط��ت ���6 �

− 

− 

− 

− 

�,ط��ت �	,)�� (�'ر ا��,)و�� (�(�درة �ن ا��2
ل ا��,�� �

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

6)� ��	وى 	��ر .3


)ن 7	 ا��0ؤو�)ن ا,ول ���')#ل ا��
�� �0))ر �'�� ا��#	ف ������ذ إ� ا��
	و�� وا���0)ق �
. و�ده  −�(

ط)�ت ا�@ز�� =7داد  ط� ا�
�ل ا��ذ#ورة����

�و�)ر ا��
	و�� ا��ط	و�� �	�#	ف 
وا���#��



 

 

 

 

إ� ا��
	و�� 7	 ��0وى � �	ف ا�')�#ل ا�
�و�)� ��ت إ!راف #ل وزارة، 

	ق ���))ن ?�<�� ا��#	�( ��(� �C�  وزارة�ا �)ن ������ذ ا���0)ق وا��
�ون �P ا��#	ف ������ذ 7	 ��0و�

  ������ذ إ��
)�#ن �	')�#ل ا�
�و�)� ����درة ��'� أو ��?�راح �ن ا��#	ف ������ذ إ�داث ��5ن ا�0!�ر)� �
 ا��
	و�� ��و� �-د)م ا:�0!�رة �	�#	ف ������ذ و,7وا�'� �ول P(�5 ا���0<ل ا���
	-� ���5ل �#ر)س �ق
و)�م إ�داث ا�	�5ن ا:�0!�ر)� �	���ذ إ� ا��
	و��، ��-�% �-رر )Cدر 7ن ر<)س 
ا�')#ل ا��
��، �P ا��رص أن �%م �ر#)�� ھذه ا�	�5ن ��&	)ن 7ن ا���C�N ا��#	�� ��,ر!)ف وا�!ؤون 

��ذ إ� ا��
	و�� �ق ا=�%�ء �� �ط�ق �دود �!�و:�.، 

إط�ر ���ر�0 ا�
�و�)� ا� �%
� ,��#م ا�-��ون ا,�0�0 ا��
�ون �P ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� 0واء �� 
ا�')<� �دورھ� ا�-%�<� ا���
	ق ����ت �� ا�د�7وى أو �� إط�ر ���ر�0'� �دورھ� ا�ر?��� وا��-))�� �ول �دى ا��رام ا�')�#ل 

 

ھذا و)�#ن �	')#ل ا�
�و�� ا��
�� ا�ط
ن �� ?رارات ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� ا�0<���)� أ��م ا���#�� ا=دار)� 


)ن 7	 ا�')�#ل ا�
�و�)� ا� �ذ ا=5راءات ا������C ا����)� ��#ر)س ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و���(: 

�#و)ن أ7وا�'� �� ��5ل ا����ذ إ� ا��
	و�� 0واء �ن  @ل ��ظ)م دورات �#و)�)� أو �ن  @ل ا���0ح 
 .,7وا�'� ����!�ر#� �� � �	ف ا�دورات ا��#و)�)� �ول ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و��

)5ب أن ��%�ن  ط� ا�
�ل ا��0و)� ��#ر)س �ق ا����ذ إ� ا��
	و�� ا��ذ#ورة آ��� �ر���D ا��#و)ن �� 

ا�و0)ط ط�-� ��-�%)�ت ا��Cوص ا�-��و�)� وا��ر�)�)� ا��5ري �'� ا�
�ل 
 .�� ا���5ل و�ط�)ق �ظ�م ��C)ف ا�و&�<ق ا=دار)� ا��� ��وز�'� ��� ))0ّر �ق ا����ذ إ� ا��
	و��

ن ا�')�#ل إ��5ز �و?P ر��0 و�!ر � �	ف ا��
	و��ت ا�وارد ����-رة ا���
	-� ��!ر ا��
	و��ت ����درة �

و)!�ل ذ�ك ا:���7دات ا��� . رCد ا:���7دات ا�@ز�� �#ل ا��را�D وا,�!ط� ا���
	-� ������ذ إ� ا��
	و��
 0)�م رCدھ� �
�	)�ت ا��#و)ن وا�و�0<ل ا���د)� وا�	و�05)� ا�%رور)� ��0)ر �7ل ا��#	ف ������ذ و��#)�.

 .�ن ا�-)�م ��'��. 7	 أ�0ن و5. و���)ذ � �	ف ���ور  ط� ا�
�ل
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�� ا����ّ���
�
�� ا����ذ إ�� ا��ا
�� وا�وا�� وأ���ف أ��ى �� ا����ص ا��� إ�

www.legislation 

إ� ا��
	و�� 7	 ��0وى � �	ف ا�')�#ل ا�
�و�)� ��ت إ!راف #ل وزارة، )�
)ن 7	 ا��#	�)ن ������ذ 

	ق ���))ن ?�<�� ا��#	�( ��(� �C�  وزارة�ا ا���0)ق وا��
�ون �P ا��#	ف ������ذ 7	 ��0و�

 .و�وا�'م و� �	ف ا��
ط)�ت وا=��C<)�ت �� ا���5ل

  ������ذ إ��
)�#ن �	')�#ل ا�
�و�)� ����درة ��'� أو ��?�راح �ن ا��#	ف ������ذ إ�داث ��5ن ا�0!�ر)� �
ا��
	و�� ��و� �-د)م ا:�0!�رة �	�#	ف ������ذ و,7وا�'� �ول P(�5 ا���0<ل ا���
	-� ���5ل �#ر)س �ق

و)�م إ�داث ا�	�5ن ا:�0!�ر)� �	���ذ إ� ا��
	و��، ��-�% �-رر )Cدر 7ن ر<)س . ا����ذ إ� ا��
	و��
ا�')#ل ا��
��، �P ا��رص أن �%م �ر#)�� ھذه ا�	�5ن ��&	)ن 7ن ا���C�N ا��#	�� ��,ر!)ف وا�!ؤون 

 .ا�-��و�)� وا=7@�)�

��ذ إ� ا��
	و�� �ق ا=�%�ء �� �ط�ق �دود �!�و:�.، )�#ن �ر<)س ا�')#ل ا��
�� أن )�ّوض �	�#	ف ����
 .وذ�ك ط�-� �	-وا�)ن وا��را�)ب ا��5ري �'� ا�
�ل

 :�� 6:?� ا���2
ل ا�,�و��� (���2 ا��/�ذ إ�� ا��,)و��

ا�
�و�)� ا� �%
� ,��#م ا�-��ون ا,�0�0 ا��
�ون �P ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� 0واء �� 
ا�')<� �دورھ� ا�-%�<� ا���
	ق ����ت �� ا�د�7وى أو �� إط�ر ���ر�0'� �دورھ� ا�ر?��� وا��-))�� �ول �دى ا��رام ا�')�#ل 

:ا�
�و�)� :��زا���'� �� ��5ل �#ر)س ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و�� وذ�ك �ن  @ل

 ا��را0@ت ا��Cدرة 7ن ا�')<�ا�5Gل  أ?رب	7. 

 .ھد ا�')<� ���و&�<ق ا��� �ط	�'� �� أ�%ل ا�5Gل

 .ا��رام ا�-رارات ا��Cدرة 7ن ا�')<� و���)ذھ� �� أ0رع ا�5Gل

ھذا و)�#ن �	')#ل ا�
�و�� ا��
�� ا�ط
ن �� ?رارات ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� ا�0<���)� أ��م ا���#�� ا=دار)� 
 ..)و�� �ن ��ر)T ا=7@م �) 30(�� أ5ل ا�&@&)ن 

 :ا>9راءات ا����5(� �	
ر�س �ق ا��/�ذ إ�� ا��,)و��


)ن 7	 ا�')�#ل ا�
�و�)� ا� �ذ ا=5راءات ا������C ا����)� ��#ر)س ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و���(

�#و)ن أ7وا�'� �� ��5ل ا����ذ إ� ا��
	و�� 0واء �ن  @ل ��ظ)م دورات �#و)�)� أو �ن  @ل ا���0ح 
,7وا�'� ����!�ر#� �� � �	ف ا�دورات ا��#و)�)� �ول ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و��

)5ب أن ��%�ن  ط� ا�
�ل ا��0و)� ��#ر)س �ق ا����ذ إ� ا��
	و�� ا��ذ#ورة آ��� �ر���D ا��#و)ن �� 
 .��5ل ا����ذ إ� ا��
	و��

 :ا�	5رف �� ا�و;��ق وا�ر'�ف

ا�و0)ط ط�-� ��-�%)�ت ا��Cوص ا�-��و�)� وا��ر�)�)� ا��5ري �'� ا�
�ل ا�0#��ل ��ظ)م أر!)�'� ا��5ري و
�� ا���5ل و�ط�)ق �ظ�م ��C)ف ا�و&�<ق ا=دار)� ا��� ��وز�'� ��� ))0ّر �ق ا����ذ إ� ا��
	و��

 :�وا?8 ا�واب

إ��5ز �و?P ر��0 و�!ر � �	ف ا��
	و��ت ا�وارد ����-رة ا���
	-� ��!ر ا��
	و��ت ����درة �
 .ا�
�و�)� �ن ھذا ا���!ور

 :ر5د ا*6	��دات ا�:ز��

رCد ا:���7دات ا�@ز�� �#ل ا��را�D وا,�!ط� ا���
	-� ������ذ إ� ا��
	و��
0)�م رCدھ� �
�	)�ت ا��#و)ن وا�و�0<ل ا���د)� وا�	و�05)� ا�%رور)� ��0)ر �7ل ا��#	ف ������ذ و��#)�.

�ن ا�-)�م ��'��. 7	 أ�0ن و5. و���)ذ � �	ف ���ور  ط� ا�
�ل

*****  


�� ا����ّ���
�
�� ا����ذ إ�� ا��ا
�� وا�وا�� وأ���ف أ��ى �� ا����ص ا���إ�
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)ن 7	 ا��#	�)ن ������ذ  −�(

	ق ���))ن ?�<�� ا��#	�( ��(� �C�  وزارة�ا ا���0)ق وا��
�ون �P ا��#	ف ������ذ 7	 ��0و�

و�وا�'م و� �	ف ا��
ط)�ت وا=��C<)�ت �� ا���5ل

−   ������ذ إ��
)�#ن �	')�#ل ا�
�و�)� ����درة ��'� أو ��?�راح �ن ا��#	ف ������ذ إ�داث ��5ن ا�0!�ر)� �
ا��
	و�� ��و� �-د)م ا:�0!�رة �	�#	ف ������ذ و,7وا�'� �ول P(�5 ا���0<ل ا���
	-� ���5ل �#ر)س �ق

ا����ذ إ� ا��
	و��
ا�')#ل ا��
��، �P ا��رص أن �%م �ر#)�� ھذه ا�	�5ن ��&	)ن 7ن ا���C�N ا��#	�� ��,ر!)ف وا�!ؤون 

ا�-��و�)� وا=7@�)�

)�#ن �ر<)س ا�')#ل ا��
�� أن )�ّوض �	�#	ف ���� −
وذ�ك ط�-� �	-وا�)ن وا��را�)ب ا��5ري �'� ا�
�ل

 

IV. ل ا�,�و��� (���2 ا��/�ذ إ�� ا��,)و��
�� 6:?� ا���2

ا�
�و�)� ا� �%
� ,��#م ا�-��ون ا,�0�0 ا��
�ون �P ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� 0واء �� )�
)ن 7	 ا�')�#ل 
ا�')<� �دورھ� ا�-%�<� ا���
	ق ����ت �� ا�د�7وى أو �� إط�ر ���ر�0'� �دورھ� ا�ر?��� وا��-))�� �ول �دى ا��رام ا�')�#ل 

ا�
�و�)� :��زا���'� �� ��5ل �#ر)س ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و�� وذ�ك �ن  @ل

أ?ربا�رد ��  −

ھد ا�')<� ���و&�<ق ا��� �ط	�'� �� أ�%ل ا�5Gل −

ا��رام ا�-رارات ا��Cدرة 7ن ا�')<� و���)ذھ� �� أ0رع ا�5Gل −

ھذا و)�#ن �	')#ل ا�
�و�� ا��
�� ا�ط
ن �� ?رارات ھ)<� ا����ذ إ� ا��
	و�� ا�0<���)� أ��م ا���#�� ا=دار)�  −
�� أ5ل ا�&@&)ن 

 

V. ر�س �ق ا��/�ذ إ�� ا��,)و��
ا>9راءات ا����5(� �	


)ن 7	 ا�')�#ل ا�
�و�)� ا� �ذ ا=5راءات ا������C ا����)� ��#ر)س ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و���(
 :ا�	
و�ن .1

�#و)ن أ7وا�'� �� ��5ل ا����ذ إ� ا��
	و�� 0واء �ن  @ل ��ظ)م دورات �#و)�)� أو �ن  @ل ا���0ح  −
,7وا�'� ����!�ر#� �� � �	ف ا�دورات ا��#و)�)� �ول ا��ق �� ا����ذ إ� ا��
	و��

)5ب أن ��%�ن  ط� ا�
�ل ا��0و)� ��#ر)س �ق ا����ذ إ� ا��
	و�� ا��ذ#ورة آ��� �ر���D ا��#و)ن ��  −
��5ل ا����ذ إ� ا��
	و��

ا�	5رف �� ا�و;��ق وا�ر'�ف .2

ا�0#��ل ��ظ)م أر!)�'� ا��5ري و −
�� ا���5ل و�ط�)ق �ظ�م ��C)ف ا�و&�<ق ا=دار)� ا��� ��وز�'� ��� ))0ّر �ق ا����ذ إ� ا��
	و��

�وا?8 ا�واب .3

إ��5ز �و?P ر��0 و�!ر � �	ف ا��
	و��ت ا�وارد ����-رة ا���
	-� ��!ر ا��
	و��ت ����درة � −
ا�
�و�)� �ن ھذا ا���!ور

ر5د ا*6	��دات ا�:ز�� .4

رCد ا:���7دات ا�@ز�� �#ل ا��را�D وا,�!ط� ا���
	-� ������ذ إ� ا��
	و�� −
0)�م رCدھ� �
�	)�ت ا��#و)ن وا�و�0<ل ا���د)� وا�	و�05)� ا�%رور)� ��0)ر �7ل ا��#	ف ������ذ و��#)�.

�ن ا�-)�م ��'��. 7	 أ�0ن و5. و���)ذ � �	ف ���ور  ط� ا�
�ل
 



 

 

 

، ����ر5و �ن ا�0)دات وا��0دة ا�وزراء و#��ب ا�دو�� وا�و:ة ورؤ�0ء ا��	د)�ت ورؤ�0ء 

�	وا 7	 ���)ذ �� �5ء �'ذا ا���!ور ن أ(
. 
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 ا����و��� ا���ظ�� ��ط�ع ا��ن �� 	و�س

 

، ����ر5و �ن ا�0)دات وا��0دة ا�وزراء و#��ب ا�دو�� وا�و:ة ورؤ�0ء ا��	د)�ت ورؤ�0ء و�����7ر أھ�)� ھذا ا���!ور
أا�
�و�)� أن )و�وا ھذا ا��و%وع �� )��0-. �ن ا,ھ�)�، و
 ا���C�N ا=دار)� ا�را5
� �'م ����ظر	7 .�(�
.�#��ل ا�د?� وا�
��)� �P %رورة �

 ?�7دة ا��)���ت

ا����و��� ا���ظ�� ��ط�ع ا��ن �� 	و�سا��5وص 

و�����7ر أھ�)� ھذا ا���!ور�ذا 
ا�
�و�)� أن )و�وا ھذا ا��و%وع �� )��0-. �ن ا,ھ�)�، ووا���!eت ا��ؤ�00ت 

 ا���C�N ا=دار)� ا�را5
� �'م ����ظر	7 .�(�
�#��ل ا�د?� وا�
��)� �P %رورة �


