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17-08-2008:خيرات

( 1  ) ةداملا

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  اموي  نيثالث  دعب  هب  لمعيو  ةنسل 2008 ) ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  سلجم  نوناق  نوناقلا (  اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

: كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  نوناقلا ،  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تاملكلل  نوكي 
. سلجملا نوناقلا اذه  ماكحا  ىضتقمب  لكشملا  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  سلجم 
. سيئرلا سلجملا سيئر 
. قودنصلا نوناقلا اذه  ماكحا  ىضتقمب  أشنملا  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  قودنص 
. زكرملا نوناقلا اذه  ماكحا  ىضتقمب  لكشملا  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  عاطقل  ةدوجلا  طبضو  دامتعالا  زكرم 

( 3  ) ةداملا

لمعلا .  ةرازو  ماع  نيما  . 1 نم : لك  ةيوضعو  لمعلا  ريزو  ةسائرب  ينقتلاو )  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  سلجم   ) ىمسي سلجم  لكشي  .أ 
اهريزو .  هيمسي  يذلا  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ةرازو  ماع  نيما  . 2

 . ةيعامتجالا ةيمنتلا  ةرازو  ماع  نيما  . 3
يملعلا .  ثحبلاو  يلاعلا  ميلعتلا  ةرازو  ماع  نيما  . 4
 . ةيرشبلا دراوملا  ةيمنتل  ينطولا  زكرملا  سيئر  . 5

 . ةيقيبطتلا ءاقلبلا  ةعماج  سيئر  . 6
 . ينهملا بيردتلا  ةسسؤم  ماع  ريدم  . 7

ةكرتشملا .  ناكرالا  ةئيه  سيئر  هيمسي  ةيندرالا  ةحلسملا  تاوقلا  نع  لثمم  . 8
اهسلجم .  سيئر  هيمسي  ندرالا  ةراجت  ةفرغ  نع  لثمم  . 9

اهسلجم .  سيئر  هيمسي  ندرالا  ةعانص  ةفرغ  نع  لثمم  . 10
 . داحتالا سيئر  هيمسي  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالا  نع  لثمم  . 11

ديدجتلل .  ةلباق  نيتنس  ةدمل  سيئرلا  مهيمسي  سلجملا  لمع  لاجم  يف  صاصتخالاو  ةربخلا  يوذ  نم  صاخلا  عاطقلا  نم  ةعبرا  . 12
 . هبايغ دنع  هماقم  موقي  سيئرلل  ابئان  هدقعي  عامتجا  لوا  يف  هئاضعا  نيب  نم  سلجملا  بختني  .ب 

( 4  ) ةداملا

 ، ةكلمملا يف  ةـلماشلا  ةـيمنتلا  تابلطتم  ققحي  امب  ةيرـشبلا  دراوملا  ةـيمنتل  ليغـشتلا  صرف  ريفوتو  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردـتلا  ىوتـسمب  ءاقترالا  ىلا  سلجملا  فدـهي 
اهذيفنتل ةمزاللا  جماربلاو  ططخلاو  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلل  ةماعلا  ةسايسلا  حارتقا  .أ  ةيلاتلا : تايحالـصلاو  ماهملا  هفادها  قيقحت  ليبس  يف  سلجملا  ىلوتيو 

اهرارقال .  ءارزولا  سلجم  ىلا  اهعفرو  ينطولا  ىوتسملا  ىلع 
.ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  جماربو  مظن  ريوطت  سسأ  عضو  .ب 

ينقتلاو .  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  تاسسؤم  يف  ةيبيردتلاو  ةيساردلا  جماربلل  ماعلا  راطالا  دامتعا  .ج 
دامتعا ةئيهو  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ةرازو  عم  نواعتلاب  كلذو  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  تاسـسؤم  يف  ةيبيردتلاو  ةيـساردلا  جماربلل  دامتعالا  سـسأو  ةينهملا  ريياعملا  رارقا  .د 

طسوتملا .  يعماجلا  ميلعتلاب  قلعتي  اميف  يلاعلا  ميلعتلا  تاسسؤم 
ينقتلاو .  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلاب  ةينعملا  تاهجلا  نيب  قيسنتلا  ه . 

لمعلا .  قوس  تاجايتحاو  مءالتي  امب  اهمييقتو  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  جتاون  ةسارد  .و 
هيلع .  فارشالاو  قودنصلل  ةماعلا  ةسايسلا  رارقا  .ز 

ةينهملا .  تارابتخالاو  نيينهملا  نيبردملاو  نيملعملا  ةئيهتو  دادعاب  ةقلعتملا  ةماعلا  سسالا  كلذ  يف  امب  زكرملل  ةماعلا  ةسايسلا  رارقا  .ح 
ةيلودلاو .  ةيميلقالاو  ةيبرعلا  تائيهلاو  تاسسؤملا  نم  اهتاليثمو  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلاب  ىنعت  يتلا  ةيلحملا  تائيهلاو  تاسسؤملا  نيب  نواعتلا  زيزعت  .ط 

اهئاضعا .  تأفاكمو  اهلمع  ةقيرطو  اهتايحالصو  اهماهم  اهليكشت  رارق  يف  ددحت  نا  ىلع  هلمعب  همايق  يف  هتدعاسمل  ةصصختم  ةنجل  يا  ليكشت  .ي 
اهجراخو .  ةكلمملا  لخاد  لمعلل  مهليهأتل  نييندرالا  ليغشت  معدب  ةصاخلا  جماربلا  عضو  .ك 

 . ةيماتخلا ةيلاملا  هتانايبو  قودنصلل  ةيونسلا  ةنزاوملا  عورشم  رارقا  .ل 

( 5  ) ةداملا

سيئرلا نوكي  نا  ىلع  لقالا  ىلع  هئاضعا  ةيرثكا  روضحب  اينوناق  هعامتجا  نوكيو  كلذل  ةجاحلا  تعد  املكو  نيرهـش  لك  ةرم  هبايغ  دنع  هبئان  وا  هسيئر  نم  ةوعدب  سلجملا  عمتجي  .أ 
نيرضاحلا .  هئاضعا  ةيرثكا  ةقفاومب  هتايصوتو  هتارارق  ذختيو  مهيب  نم  هبئان  وا 

هتارارق .  ىلع  تيوصتلا  قح  هل  نوكي  نا  نود  هيلع  ةضورعملا  رومالا  ثحب  يف  ةكراشملل  سلجملا  عامتجا  روضحل  صاصتخالاو  ةربخلا  يوذ  نم  صخش  يا  ةوعد  سيئرلل  .ب 
 . سلجملا رسل  انيما  ةرازولا  يفظوم  نيب  نم  لمعلا  ريزو  يمسي  .ج 

( 6  ) ةداملا

يف ينقتلاو  ينهملا  ليغشتلاب  قلعتت  تاسارد  وا  تاءاصحا  وا  تامولعم  يا  ىرخا  ةماعو  ةيمسر  ةهج  ياو  ةماعلا  تاءاصحالا  ةرئادو  ةيرـشبلا  دراوملا  ةيمنتل  ينطولا  زكرملا  مدقي 
 . سلجملا بلط  ىلع  ءانب  كلذو  ةكلمملا 

( 7  ) ةداملا

ةلوقنملا لاومالا  كلمت  ةفصلا  هذهب  هلو  يراداو  يلام  لالقتـسا  تاذ  ةيرابتعا  ةيـصخشب  عتمتيو  ينقتلاو )  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغـشتلا  قودنـص  ىمـسي (  قودنـص  أشني  .أ 
يماحملا ةيئاضقلا  تاءارجالا  يف  هنع  بونيو  ةينوناقلا  تافرـصتلا  عيمجب  مايقلاو  اياصولاو  حنملاو  تابهلاو  تاعربتلا  لوبقو  دوقعلا  مارباو  هفادها  قيقحتل  ةـمزاللا  ةـلوقنملا  ريغو 

يندملا .  ماعلا 
هذهل ردصي  ماظنل  اقفو  كلذو  صاخلاو  ماعلا  نيعاطقلا  يف  ةفلتخملا  بيردتلا  تايلمع  ريوطتو  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  ةطشنا  معد  ىلا  قودنصلا  فدهي  .ب 

.هنم  قافنالا  هجواو  هلمعب  ةقلعتملا  نوؤشلا  عيمج  ميظنتو  قودنصلا  ةرادا  ةيفيك  هيف  ددحي  نا  ىلع  ةياغلا 
سلجملاب .  قودنصلا  طبتري  .ج 

ينقتلاو ينهملا  بيردـتلاو  ميلعتلا  سلجم  نوناـق  ماـكحا  ىـضتقمب  سـسؤملا  ينقتلاو  ينهملا  بيردـتلاو  ميلعتلا  معد  قودنـصل  يعقاولاو  ينوناـقلا  فلخلا  قودنـصلا ،  ربتعي  .د 
 . هيلع ةبترتملا  تامازتلالا  لمحتي  امك  هقوقحو ،  ةلوقنملا  ريغو  ةلوقنملا  هلاوماو  قودنصلا  اذه  تادوجوم  عيمج  هيلا  لوؤتو  ةنسل 2001 ،  ( 58  ) مقر تقؤملا 

( 8  ) ةداملا

: يلي امم  قودنصلل  ةيلاملا  دراوملا  نوكتت  .أ 



( ىغلم - ) 1

.هتاياغ قيقحتل  قودنصلا  معدل  ةموكحلا  هب  مهاست  ام  . 2

يندرا ريغ  ردصم  نم  تناك  اذا  اهيلع  ءارزولا  سلجم  ةقفاوم  ةطيرش  تادعاسم  وا  تاعربت  وا  تابه  يا  . 3

(: عيزوتلل ةلباقلا  ةيفاصلا  حابرالا   ) ةرابع ينعت  ةداملا ،  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا ماكحا  قيبطت  تاياغل  .ب 

: يلي ام  ليزنت  دعب  ةيلودلا  ةيلاملا  ريراقتلا  ريياعمل  اقفو  ةكرشلل  ةيماتخلا  تاباسحلا  يف  ةنلعملا  ةيفاصلا  حابرالا 

.يرابجالا يطايتحالا  . 1

.ةيمسرلا ةيندرالا  تاعماجلل  ةيفاضالا  موسرلا  . 2

.يملعلا ثحبلا  معد  قودنص  صصخم  . 3

.تاكرشلا يف  نيريدملا  ةئيه  وا  ةرادالا  سلجم  ءاضعا  تأفاكم  . 4

.ةكرشلل ةيماتخلا  تاباسحلا  يف  نلعم  وه  امك  لخدلا  ةبيرض  صصخم  . 5

( 9  ) ةداملا

نم ةروكذملا  ةرقفلا  يف  اهيلا  راشملا  ةبـسنلا  ليـصحت  تاعيبملاو  لخدلا  ةبيرـض  ةرئاد  ىلوتت  نوناقلا  اذه  نم  ( 8  ) ةداـملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دـنبلا ماكحا  قيبطت  تاياغل  .أ 
ةبيرض ليصحتب  ةقلعتملا  ددملاو  تاءارجالاو  ماكحالا  قبطت  ةياغلا  هذهلو  قودنصلا  ىلا  اهليوحت  مث  نمو  تاعيبملاو  لخدلا  ةبيرـض  ةرئاد  ىلا  اهريدقت  فوشك  مدقت  يتلا  تاكرـشلا 

لوعفملا .  ذفانلا  لخدلا  ةبيرض  نوناق  يف  اهيلع  صوصنملا  لخدلا 
دنبلا ماكحا  قفو  اهيلع  ةقحتـسملا  غلابملا  ةيدأتب  ةمزتلملا  ريغ  تاكرـشلا  وا  تاعيبملاو  لخدلا  ةبيرـض  ةرئاد  ىلا  اهريدقت  فوشك  ميدقتب  ةمزلملا  ريغ  تاكرـشلاب  قلعتي  اميف  .ب 

امب هل  ةقحتسم  غلابم  يا  ليـصحتل  لوعفملا  ةذفانلا  تاعيرـشتلا  ماكحا  قفو  تاءارجا  نم  امزال  هاري  ام  ذاختا  قودنـصلل  قحي  نوناقلا  اذه  نم  ( 8  ) ةداـملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 1)
 . ةقالع تاذ  ىرخا  ةهج  يا  نم  وا  اهيلع ،  ةباقرلا  وا  اهليجستب  ةصتخملا  رئاودلا  نم  وا  ةرشابم  اهنم  ءاوس  تاكرشلا  كلتل  ةيماتخلا  تاباسحلا  نم  خسن  ىلع  لوصحلا  كلذ  يف 

( 10  ) ةداملا

ةيموكحلا .  رئاودلاو  تارازولا  اهب  عتمتت  يتلا  تاليهستلاو  تاءافعالاب  قودنصلا  عتمتي  .أ 
 . تاعيبملا ىلع  ةماعلا  ةبيرضلاو  لخدلا  ةبيرض  نم  قودنصلا  ىلا  ةمدقملا  تادعاسملاو  تاعربتلاو  تابهلا  ىفعت  .ب 

( 11  ) ةداملا

لمعلا .  ريزوب  طبتريو  ينقتلاو )  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  عاطقل  ةدوجلا  طبضو  دامتعالا  زكرم  ىمسي (  زكرم  لكشي  .أ 
اهرارقال .  سلجملا  ىلا  اهعفرو  تاجرخملا  ةدوج  طبضل  اهريوطتو  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  ريياعم  دادعا  . 1 ةيلاتلا : تايحالصلاو  ماهملا  زكرملا  ىلوتي  .ب 

ينقتلاو .  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  تاسسؤم  دامتعاو  صيخرت  . 2
ةنهملا .  ةلوازم  ةزاجا  حنمو  ةينقتلاو  ةينهملا  لامعالا  يسراممل  ةينهملا  تارابتخالا  ءارجا  . 3

ناف يلاعلا  ميلعتلاب  ةـقلعتملا  تاعيرـشتلل  ةعـضاخ  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردـتلا  تاسـسؤم  نم  يا  تناـك  اذا  ةداـملا ،  هذـه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  .ج 
تاعيرشتلا .  كلتل  اعضاخ  ىقبي  اهدامتعاو  اهصيخرت 

ةنهملا ةلوازم  ةزاجا  حنمو  ةينهملا  تارابتخالا  ءارجاو  ةدوجلا  طبـضو  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردـتلا  تاسـسؤم  دامتعاو  صيخرت  طورـشو  هتايحالـصو  زكرملا  ماهم  ددـحت  .د 
 . ةياغلا هذهل  ردصي  ماظن  بجومب  كلذب  ةقلعتملا  رومالا  رئاسو  اهنم  لك  نع  ةافوتسملا  موسرلاو 

( 12  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحا  عم  ضراعتي  رخا  عيرشت  يا  يف  درو  صن  يا  ىغلي 

( 13  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  ةمظنالا  ءارزولا  سلجم  ردصي 

( 14  ) ةداملا

.نوناقلا 26/6/2008 اذه  ماكحا  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 
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