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ةمدقملا

ىلع ةقفاوملا  ةنسل 2007 –   ( 30 مقر (  ةيندملا  ةمدخلا  ماظن  نم  186/ب )  ةداملا (  ماكحأل  دانتسالاب  خيراتب 10/9/2012 –  ةدقعنملا  هتسلج  يف  ءارزولا  سلجم  ررق 
: يلاتلا اهلكشب  راخدالا  قودنص  تاميلعت 

( 1  ) ةداملا

 . نم 1/1/2012 ارابتعا  اهب  لمعيو  ةنسل 2012 )  راخدالا  قودنص  تاميلعت  تاميلعتلا (  هذه  ىمست 

( 2  ) ةداملا

:- كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندأ  اهل  ةصصخملا  يناعملا  تاميلعتلا  هذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تاملكلل  نوكي  أ -

.ةرئادل يفظومل  راخدالا  قودنص  قودنصلا :

 . تاميلعتلا هذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرئادلا  يف  ةلكشملا  قودنصلا  ةرادا  ةنجل  ةنجللا :

 . تاميلعتلا هذه  ماكحأ  قفو  قودنصلا  يف  كرتشملا  كرتشملا :

 . تاميلعتلا هذه  ماكحأل  اقفو  قودنصلا  باسحل  فظوملا  نم  عطتقملا  يرهشلا  غلبملا  عاطتقالا :

 . تاميلعتلا هذه  ماكحأل  اقفو  قودنصلا  باسحل  ةرئادلا  هيف  مهاست  يذلا  يرهشلا  غلبملا  ةمهاسملا :

 . تاميلعتلا هذه  يف  اهيلع  صنلا  درو  امثيح  ةيندملا  ةمدخلا  ماظن  يف  ةدراولا  فيراعتلا  دمتعت  ب -

( 3  ) ةداملا

 . تاميعتلا هذه  نايرس  ىلع  ةقباسلا  هتاكرتشال  ارارمتسا  كرتشملا  بتار  نم  عاطتقالا  ربتعيو  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  ذافن  لبق  ةرئادلا  يف  أشنملا  راخدالا  قودنصب  لمعلا  رمتسي 

( 4  ) ةداملا

 . ريزولا مهيمسي  نيفظوم  ةعبرأو  ةرئادلا  يف  ماعلا  نيمألا  ةسائرب  راخدالا )  قودنص  ةرادا  ةنجل  ىمست (  ةنجل  هيلع  فارشالاو  قودنصلا  ةرادا  ىلوتت  أ -

 . اهسيئرل ابئان  اهئاضعأ  نيب  نم  اهل  عامتجا  لوأ  يف  ةنجللا  راتخت  ب -

ةيرثكأب اهتارارق  ذختتو  مهنيب ،  نم  هبئان  وأ  سيئرلا  نوكي  نأ  ىلع  اهئاضعأ  ةيبلغأ  روضحب  اينوناق  اهعامتجا  نوكيو  اهـسيئر  نم  ةوعدـب  لقألا  ىلع  رهـش  لك  ةرم  ةـنجللا  عمتجت  ج -
 . عامتجالا سيئر  هعم  توص  يذلا  بناجلا  حجري  تاوصألا  يواست  دنعو  اهئاضعأ  تاوصأ 

 . اهتارارق ذيفنت  ةعباتمو  اهتاسلج  رضاحم  نيودتو  لامعألا  لودجب  ةقفرم  اهتاعامتجال  ةوعدلا  لاسراو  اهتالجسو  اهدويق  ظفح  ىلوتي  ةنجلل  رس  نيمأ  ريزولا  يمسي  د -

( 5  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ةنجللا  ىلوتت  أ -

 . اهبجومب ةرداصلا  تارارقلاو  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  قيبطت  - 1

 . ةيلام ةنس  لك  ةياهن  يف  قودنصلا  يف  نيكرتشملا  ةدصرأب  نايب  دادعا  - 2

 . اهيلع ةقداصملل  ريزولا  ىلع  اهضرعو  هلامعأ  نع  يونسلا  ريرقتلاو  هل  ةيماتخلا  ةيلاملا  تانايبلاو  قودنصلا  ةنزاوم  ةشقانم  - 3

 . ريزولا اهب  اهفلكي  اهلمعب  قلعتت  ىرخأ  ماهم  يأ  - 4

 . ةياغلا هذهل  اهددحي  يتلا  هجوألا  يف  قودنصلا  لاومأ  رامثتسا  ىلع  ةقفاوملا  ةنجللا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولل  ب -

( 6  ) ةداملا

:- يلي امم  قودنصلل  ةيلاملا  دراوملا  نوكتت 

 . ةنجللا هررقت  ام  قفو  قودنصلا  باسحل  كرتشملا  نم  يرهشلا  عاطتقالا  أ -

 . نم 1/1/2012 ارابتعا  فظوملل  يساسألا  بتارلا  نم  % ( 5 زواجتت (  امب ال  قودنصلا  باسح  يف  ةيرهشلا  ةرئادلا  ةمهاسم  ب -

 . قودنصلا لاومأ  رامثتسا  دئاوعو  كنبلا  يف  قودنصلا  لاومأ  تاعاديإ  ىلع  ققحتت  يتلا  دئاوعلا  ج -

 . يندرأ ريغ  ردصم  نم  تناك  اذإ  اهيلع  ءارزولا  سلجم  ةقفاوم  ذخؤت  نأ  ىلع  ريزولا  اهيلع  قفاويو  قودنصلا  ىلإ  درت  تاصصخم  وأ  تابه  وأ  تاعربت  يأ  د -

 . اهضبق يف  كرتشملا  بغري  الو  راخدالا  باسح  نم  ةجتانلا  دئاوعلا  ه -

 . تاميلعتلا هذه  ماكحأ  بجومب  بابسألا  نم  ببس  يأل  فظوملل  قحتست  يتلا ال  غلابملا  و -

( 7  ) ةداملا

 . اهتاذ ةنسلا  نم  لوألا  نوناك  رهش  نم  نيثالثلاو  يداحلا  مويلا  يف  يهتنتو  ةنس  لك  نم  يناثلا  نوناك  رهش  نم  لوألا  مويلا  يف  قودنصلل  ةيلاملا  ةنسلا  أدبت  أ -



يققدمو يلخادلا  قيقدتلا  ةدـحو  نم  قيقدـتلل  هتاباسح  عضختو  ةرئادـلا  تالجـس  نع  ةلـصفنم  اهيلع  فراعتملا  ةـيبساحملا  لوصألا  قفو  ةـيبساحم  تالجـس  قودنـصلل  نوكت  ب -
 . ةرئادلا يف  نيدمتعملا  تاباسحلا 

 . ةرئادلا هدمتعت  رثكأ  وأ  كنب  يف  لقتسم  باسح  يف  قودنصلا  لاومأ  عدوت  ج -

 . ةنجللا مهددحت  نيذلا  صاخشألا  قودنصلاب  ةقلعتملا  ةيلاملا  تالماعملاو  تادنتسملا  ىلع  عيقوتلاب  ضوفي  د -

( 8  ) ةداملا

 . رهشلا ىلع  ديزت  ةدمل  ةرئادلا  نم  ابتار  اهيف  ىضاقتي  يتلا ال  تالاحلا  يفو  لمعلا  نع  هفاقيإ  لاح  يف  قودنصلا  يف  كرتشملا  كارتشا  فقوي  أ -

 . ةمهاسملاو عاطتقالا  عفد  لباقم  قودنصلا  يف  هكارتشا  رارمتسا  بلط  تاوالعو  بتار  نود  زاجملا  وأ  ىرخأ  ةهج  ىلإ  راعملا  كرتشملل  زوجي  ب -

( 9  ) ةداملا

 . ريزولا اهيلع  قفاويو  ةنجللا  اهررقت  يتلا  تاءارجإلاو  طورشلا  قفو  اهدادرتساو  اهحنم  متي  نأ  ىلع  قودنصلا  نم  ةيلام  ةفلس  بلط  كرتشملل  أ -

 . هتارخدم عومجم  نم  % ( 50 بحسلا (  اذه  زواجتي  نا ال  ىلع  قودنصلا  يف  ةعمجتملا  هتارخدم  نم  ءزج  بحس  ةنجللا  نم  بيسنتبو  ريزولا  ةقفاومب  كرتشملل  ب -

( 10  ) ةداملا

نم يأل  هتامدخ  تهتنا  اذإ  هل  ةدئاعلا  حابرألا  دئاوعو  قودنـصلا ،  يف  اهنم  ةمهاسم  ةرئادلا  اهتعفد  يتلا  غلابملاو  هبتاور  نم  تعطتقا  يتلا  غلابملا  هتمدخ  ءاهتنا  دنع  كرتشملل  عفدـت 
:- ةيلاتلا بابسألا 

 . عاديتسالا وأ  دعاقتلا  ىلع  هتلاحا  أ -

 . ةدمتعملا ةيبطلا  ريراقتلا  بجومب  ةيحصلا  هتقايل  مدع  ب -

 . ةيمسرلا ثرإلا  رصح  ةجحل  اقفو  قفو  نييعرشلا  هتثرول  قحتسملا  غلبملا  عفدي  ةلاحلا  هذه  يفو  هتافو  ج -

هتلاقتسا لوبق  د -

 . ةمدخلا نم  هحيرست  ه -

 . لوعفملا ةيراسلا  تاعيرشتلل  اقفو  ةمدخلا  ءاهنا  وأ  ءاهتنال  ةينوناقلا  نسلا  هغولب  و -

 . هعم مربملا  دقعلا  ةدم  ءاهتنا  ز -

( 11  ) ةداملا

:- قودنصلا باسحل  هبتاور  نم  تعطتقا  يتلا  غلابملا  هاندأ  ةنيبملا  تالاحلا  نم  يأ  يف  هتامدخ  ءاهتنا  دنع  كرتشملل  عفدت 

 . ةفيظولا دقفو  لزعلا  أ -

 . دقعلا ءاهنا  وأ  ةمدخلا  نع  ءانغتسالا  ب -

 . ةيندرألا ةيسنجلا  نادقف  ج -

( 12  ) ةداملا

نأ ىلع  اهيف  هتامدـخ  تهتنا  يتلا  ةنـسلا  نع  هتاقحتـسم  نم  % ( 25 هتبـسن (  ام  ءانثتـساب  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  قفو  قودنـصلا  يف  هقوقح  هتمدخ  ءاهتنا  دنع  فظوملل  فرـصت 
 . قودنصلل ةيلاتلا  ةيلاملا  ةنسلا  ةنزاوم  ىلع  ريزولا  ةقداصم  دعب  ةبسنلا  هذه  فرصت 

( 13  ) ةداملا

 . ينعملا ماعلا  يف  قودنصلا  يف  مهنم  لكل  ةلماعلا  قوقحلا  لدعم  ةبسنب  نيكرتشملا  باسح  يف  ديقتو  ايونس  ةيفاصلا  رئاسخلاو  حابرألا  باستحا  يرجي 

( 14  ) ةداملا

 . كارتشا تاونس  سمخ  اوضما  نيذلا  قودنصلا  يف  نيكرتشملل  ةعمجتملا  غلابملا  نم  ةبسن  عيزوت  ررقي  نأ  ةنجللا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولل 

( 15  ) ةداملا

قفو ةرئادلل  هيلع  ةبترتملا  تامازتلالا  ةفاك  ةيوستب  ةمذ  ةءارب  ةداهش  ىلع  هلوصح  دعب  الإ  قودنـصلا  نم  هقوقح  هل  فرـصت  الف  بابـسألا  نم  ببـس  يأل  كرتشملا  ةمدخ  تهتنا  اذإ 
 . كلذل دعملا  جذومنلا  ىلعو  لوصألا 

( 16  ) ةداملا

 . اهنع ةباين  عيقوتلا  ةنجللا  سيئر  ىلوتيو  ةرئادلا  مساب  ىرخألا  تامازتلالاو  دوقعلا  عيمج  مربت 

( 17  ) ةداملا

ةيفـصت ةـنجللا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  متتف  اهريغ  يف  اهجمد  وأ  ةرئادـلا  ءاغلا  مت  اذإ  وأ  لوعفملا  ةـيراسلا  تاعيرـشتلا  ماكحأ  ىـضتقمب  ببـس  يأل  قودنـصلا  لح  اذإ 
 . هيف نيكرتشملا  قوقح  ظفحي  امبو  لوصألا  قفو  قودنصلا  تادوجوم 

( 18  ) ةداملا

 . هيف هتارخدم  نم  ءزج  فرص  سسأو  هنم  هباحسنا  وا  هيف  هكارتشا  رارمتسا  وأ  قودنصلا  يف  فظوملا  كارتشاب  ةقلعتملا  سسألا  ةنجللا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  دمتعي 

( 19  ) ةداملا



 . اهنأشب ابسانم  هاري  يذلا  رارقلا  ذاختال  ريزولا  بلط  ىلع  ءانب  ةيندملا  ةمدخلا  سلجم  ىلع  تاميلعتلا  هذه  يف  اهيلع  صني  مل  ةلاح  يأ  ضرعت 
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