
 © ساطسق
 0096265538895 ءالمعلا :  ةمدخ 

support@alqistas.com

1992:ةنسلا
داوملا 19:ددع 

نايرسلا 16-09-1992:خيرات 
ةنسل 1992 مقر 33  ليغشتلاو  ةيمنتلا  قودنص  نوناق 

ةديرجلا 3853:مقر 
1790:ةحفصلا
16-09-1992:خيرات

( 1  ) ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 1992 ) ليغشتلاو  ةيمنتلا  قودنص  نوناق  نوناقلا (  اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

: كل ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  نوناقلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تاملكلل  نوكي 
.ليغشتلاوقودنصلا ةيمنتلا  قودنص 
.قودنصلاسلجملا ةرادا  سلجم 
.سلجملاسيئرلا سيئر 
.قودنصلاريدملا ماع  ريدم 

( 3  ) ةداملا

ريغو ةلوقنملا  لاومالا  كلمت  قح  ةفـصلا  هذهب  هلو  يراداو ،  يلام  لالقتـسا  تاذ  ةيرابتعا  ةيـصخشب  عتمتي  ليغـشتلاو ) ةيمنتلا  قودنـص   ) ىمـسي قودنـص  ةكلمملا  يف  سـسؤي  أ . 
تافرصتلاو تاءارجالا  عيمجب  مايقلاو  نوناقلا  اذه  ماكحا  ىضتقمب  هب  ةطونملا  تايلوؤسملاو  ماهملا  اهيضتقت  يتلا  دوقعلا  مارباو  اهرامثتـساو  اهراجئتساو  اهب  فرـصتلاو  ةلوقنملا 

.مكاحملا ماما  يضاقتلاو  ةينوناقلا 
.سلجملا نم  رارقب  ةكلمملا  لخاد  يف  هل  بتاكمو  اعورف  ئشني  نا  هلو  نامع  ةنيدم  يف  قودنصلل  يسيئرلا  زكرملا  نوكي  .ب 

( 4  ) ةداملا

ةبراحم يف  ماهـسالا  لجا  نم  كلذو  جاتنالاو  لمعلا  ةسرامم  نم  لمعلا  نع  ةـلطاعلا  كلت  وا  لخدـلا  ةـيندتملا  وا  ةريقفلا  تاعامجلاو  رـسالاو  دارفالا  نيكمت  ىلا  قودنـصلا  فدـهي 
.ةلاطبلاو رقفلا 

( 5  ) ةداملا

: يلي امب  ةمهاسملا  نوناقلا  اذه  نم  ( 4  ) ةداملا يف  ةدراولا  فادهالا  قيقحتل  قودنصلا  ىلوتي 
.ةرسيم  طورشب  ةعفتنملا  تائفلا  نم  تاعامجلاو  رسالاو  دارفالل  ةرشابم  ريغ  وا  ةرشابم  ةروصب  مزاللا  ليومتلا  ريفوت  أ . 

.اهيلا  عفتنملا  بستني  يتلا  نهملا  يف  ءادالا  نيسحتو  تاراهملا  لقص  وا  اهل  دادعالا  قبسي  مل  نهم  فارتحال  ليهاتلا  ةداعاو  ليهاتلا  .ب 
.قودنصلا  نم  ةعفتنملا  تائفلل  ةهجوملا  ةريغصلا  عيراشملا  ريضحتو  ديدحتل  اهتردق  ريوطت  ىلع  ةيلحملا  ةيعوطتلا  ةيلهالا  تاسسؤملاو  تايعمجلاو  دارفالا  ةدعاسم  .ج 

.هطاشن  هجواو  قودنصلاب  ةقلعتملا  فادهالا  قيقحت  نم  عفتنملا  نكمت  يتلا  عيراشملا  ىلع  فرعتلل  ةيناديملا  تاساردلاو  ةيملعلا  ثوحبلا  ءارجا  د . 
.عيراشملا ةماقاو  ليومتلا  يف  ةيجاودزالا  عنم  ىلا  يدؤي  امب  يجاتنالا  يعامتجالا  لمعلا  نيدايم  يف  ةلماعلا  تاسسؤملا  عم  دوهجلا  قيسنت  .ه 

( 6  ) ةداملا

: يلي امم  قودنصلا  دراوم  نوكتت 
.ةماعلا  ةيمسرلا  تاسسؤملاو  ةنيزخلا  ةمهاسم  .أ 

.يندرا  ريغ  اهنم  يا  ردصم  ناك  اذا  ءارزولا  سلجم  ةقفاوم  ذخؤت  نا  ىلع  ةيلودلاو  ةيبرعلاو  ةيلحملا  اياصولاو  تابهلاو  تادعاسملا  .ب 
.ةلوقنملا  ريغو  ةلوقنملا  قودنصلا  لاوما  عير  .ج 

.سلجملا نم  بيسنتب  ءارزولا  سلجم  اهيلع  قفاوي  ىرخا  دراوم  يا  .د 

( 7  ) ةداملا

:- نم لك  ةيوضعو  لمعلا  ريزوو  ةسائرب  ةرادا  سلجم  قودنصلا  نوؤش  ةرادا  ىلوتي 

.سيئرلل ابئان  ريدملا  أ -

.يلودلا نواعتلاو  طيطختلا  ةرازو  ماع  نيما  ب -

.ةيعامتجالا ةيمنتلا  ةرازو  ماع  نيما  ج -

.ةيلاملا ةرازو  ماع  نيما  د -

.ةدحاو ةرملو  ةلثامم  ةدمل  ديدجتلل  ةلباق  نيتنس  ةدمل  سيئرلا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  مهيمسي  ةيمدخلاو  ةيجاتنالاو  ةيداصتقالا  تاعاطقلا  نع  نيلثمم  ةعبرا  ه -

( 8  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يا  يف  نوناقلا  اذه  نم  ةداملا 7  نم  ه )   ) ةرقفلا يف  مهيلع  صوصنملا  ءاضعالا  نم  وضع  لك  ةيوضع  يهتنت 
.سلجملا هلبقي  رذع  نود  ةيلاتتم  ةيداع  تاسلج  ثالث  روضح  نع  بيغت  اذا  .أ 

.سلجملا يف  اهلجا  نم  نيع  يتلا  ةفصلا  دقف  اذا  .ب 
.ةماعلا بادآلاو  فرشلاب  ةلخم  ةميرجب  هيلع  مكح  اذا  .ج 

.ةيلاتتم رهشا  ةتس  ةدمل  وضعك  هلمع  ةسرامم  هيلع  لاحتسا  اذا  .د 

( 9  ) ةداملا

نا ىلع  هئاضعا  ةيرثكا  هترضح  اذا  ًاينوناق  هعامتجا  نوكيو  هبايغ  ةلاح  يف  هبئان  وا  هسيئر  نم  ةوعدب  كلذ  ىلا  ةجاحلا  تعد  املك  وا  لقالا  ىلع  رهش  لك  ةدحاو  ةرم  سلجملا  عمتجي 
توص يذلا  بناجلا  حجري  تاوصالا  يواست  دنعو  تاوصا  ةسمخ  نع  لقت  نا ال  ىلع  نيرـضاحلا  تاوصا  ةيرثكاب  وا  عامجالاب  سلجملا  تارارق  ذـختتو  مهدـحا  هبئان  وا  سيئرلا  نوكي 



.عامتجالا سيئر  هعم 

( 10  ) ةداملا

: كلذ يف  امب  هبجومب  ةرداصلا  ةمظنالاو  نوناقلا  اذه  يف  ةددحملا  تايحالصلاو  ماهملا  سلجملاب  طانت 
.اهريوطتو  اهذيفنتل  ةمزاللا  ططخلاو  جماربلا  دادعاو  قودنصلل  ةماعلا  ةسايسلا  مسر  أ . 

.ةياغلا  هذهل  اهددحي  ريياعم  قفو  عيراشملا  ةيعون  وا  نيعفتنملا  وا  ةفلتخملا  قطانملا  ىلا  ةبسنلاب  قودنصلا  ةطشنال  تايولوالا  ديدحت  .ب 
.ةيمالسالا  ةعيرشلا  ماكحا  قفو  ضارقالا  كلذ  يف  امب  ةيلحملا  تائيهلاو  تايعمجلاو  رسالاو  دارفالل  ضورقلاو  تانوعملا  حنم  طورش  ديدحت  .ج 

.اهعونو  تائفلا  كلت  نم  لكل  ةقحتسملا  ةدعاسملا  رادقمو  اهقاقحتسا  طورشو  قودنصلا  نم  ةعفتنملا  تائفلا  ديدحتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  رادصا  .د 
.اهيلع  عيقوتلاب  هنع  بوني  نم  ضيوفتو  اهيف  ًافرط  قودنصلا  نوكي  يتلا  تايقافتالو  دوقعلا  ماربا  .ه 

.ةياغلا  هذهل  ةبسانملا  ططخلا  عضوو  ةيلودلاو  ةيلحملا  رداصملا  فلتخم  نم  قودنصلل  مزاللا  ليومتلا  ىلع  لوصحلاب  ةقلعتملا  جماربلا  رارقا  .و 
.قودنصلا  نم  ةلومملا  عيراشملا  ذيفنت  ةعباتم  .ز 

.اهيلع  ةقفاوملل  ءارزولا  سلجم  ىلا  اهعفرو  اهرارقاو  قودنصلل  ةيونسلا  ةنزاوملا  ةشقانم  .ح 
.هرارقاو  قودنصلل  ةيونسلا  ةيماتخلا  تاباسحلاو  يونسلا  ريرقتلا  ةشقانم  .ط 

ناويد لبق  نم  اهقيقدت  ىلا  ةفاضالاب  كلذو  هروجا  ديدحتو  ةثيدحلا  ةيراجتلا  ةبساحملا  ئدابمو  لوصا  بسح  هتالجـسو  قودنـصلا  تاباسح  ميظنتل  ينوناق  تاباسح  ققدم  نييعت  .ي 
.ةبساحملا 

.قودنصلاب  ةصاخلا  ةمظنالا  عيراشم  دادعا  .ك 
ةرداصلا ةمظنالا  وا  نوناقلا  اذه  ماكحا  فلاخت  وا  ضراعتت  نا ال  ىلع  هضارغا  قيقحت  لفكي  امب  قودنـصلل  ةيلاملاو  ةـيرادالاو  ةـيلخادلا  ةـيذيفنتلاو  ةـيميظنتلا  تاميلعتلا  رادـصا  .ل 

.هاضتقمب 
.ةيئاضقلاو ةيرادالاو  ةيلاملا  رومالا  يف  عيقوتلاب  هنع  بوني  نم  ضيوفت  .م 

( 11  ) ةداملا

.هيلا اهناشب  اهتايصوت  مدقتو  اهل  سلجملا  اهددحي  يتلا  ماهملاو  لامعالاب  مايقلا  ىلوتتل  هئاضعا  نيب  نم  رثكا  وا  ةنجل  لكشي  نا  سلجملل 

( 12  ) ةداملا

.سيئرلا بيسنتب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  سلجملا  ءاضعا  تآفاكم  ددحت 

( 13  ) ةداملا

: ةيلاتلا تايلوؤسملاو  تايحالصلا  سراميو  سيئرلا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  هتامدخ  يهتنتو  ةيلاملا  هقوقح  رئاسو  هتاوالعو  هبتار  ددحيو  ماعلا  ريدملا  نيعي 
.اهردصي  يتلا  تارارقلا  ذيفنتو  سلجملا  اهررقي  يتلا  ةماعلا  ةسايسلا  قيبطت  أ . 

.هيف  نيمدختسملاو  نيفظوملا  لامعا  ىلع  فارشالاو  قودنصلل  يذيفنتلا  زاهجلا  ةرادا  .ب 
.قودنصلاب  ةقلعتملا  ةيلاملا  رومالا  ىلع  فارشالا  .ج 

.سلجملل  اهميدقتو  قودنصلل  ةيونسلا  ةيماتخلا  تاباسحلاو  ةماعلا  ةنزاوملا  عورشم  دادعا  .د 
.اهرارقال  سلجملا  ىلا  اهعفرو  قودنصلا  يف  لمعلا  جماربو  عيراشملا  لوح  تايصوتلا  عضو  .ه 

.نوناقلا اذهل  اذيفنت  ردصت  يتلا  ةمظنالا  ىضتقمب  هب  طانت  ىرخا  ةيراداو  ةيلام  تايحالص  ةيا  .و 

( 14  ) ةداملا

ليصحت ةنجلو  يرادالا  مكاحلا  تايحالص  ضرغلا  اذهل  سلجملا  سراميو  هب  لومعملا  ةيريمالا  لاومالا  ليصحت  نوناق  ىضتقمب  لصحتو  ةماعلا  لاومالا  نم  قودنـصلا  لاوما  ربتعت  أ . 
.نوناقلا  كلذ  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيريمالا  لاومالا 

نم هتادراوو  ةـلوقنملا  ريغو  ةـلوقنملا  هلاوماو  قودنـصلا  كالماو  يواعدو  تالماعم  ىفعتو  ةـيموكحلا  رئاودـلاو  تارازولل  ةـحونمملا  تاليهـستلاو  تاءاـفعالاب  قودنـصلا  عتمتي  .ب 
.اهعاونا فالتخا  ىلع  عباوطلاو  ةيدلبلاو  ةيموكحلا  موسرلاو  بئارضلا 

( 15  ) ةداملا

ةيمشاهلا ةيندرالا  ةكلمملا  ةموكح  نيب  ةدوقعملا  ةيقافتالا  بجومب  سـسؤملا  ليغـشتلاو  ةيمنتلا  قودنـصل  يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  قودنـصلا  حبـصي  نوناقلا  اذه  ذافن  نم  ًارابتعا 
.هيلع ةبترتملا  تامازتلالا  عيمج  لمحتي  امك  ةلوقنملا  ريغو  ةلوقنملا  هلاوماو  هقوقح  عيمج  هيلا  لوؤتو  يعانصلا  ءامنالا  كنبو 

( 16  ) ةداملا

 . ةيمشاهلا ةيندرالا  ةكلمملا  ةموكحل  هتامازتلاو  هقوقحو  ةلوقنملا  ريغو  ةلوقنملا  هلاوما  عيمج  ةيكلم  لوؤت  قودنصلا  يغلا  اذا 

( 17  ) ةداملا

تايحالـصلا سلجملا  سرامي  ةمظنالا  هذه  ردصت  نا  ىلاو  قودنـصلل  ةـيميظنتلا  ةـيرادالاو  ةـيلاملا  رومالاب  ةـقلعتملا  ةـمظنالا  رادـصا  سلجملا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل 
نم ةدحاو  ةنس  ةدم  ةيحالصلا  هذه  زواجتت  نا  ىلع  هفادها  قيقحتو  قودنصلا  يف  لمعلا  ريـس  نسح  لفكت  ةروصب  كلذو  ةياغلا  هذهل  اهردصي  تاميلعت  بجومب  رومالا  كلتب  ةقلعتملا 

.اهعم ضراعتت  وا  ةيموكحلا  رئاودلاو  تارازولا  يف  اهب  لومعملا  ةمظنالا  فلاخت  ناو ال  نوناقلا  اذه  ذافن  خيرات 

( 18  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحا  عم  هماكحا  ضراعتت  رخآ  عيرشت  وا  نوناق  يا  ىغلي 

( 19  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحا  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 
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