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( 1  ) ةداملا

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 2007 ) تامولعملا  ىلع  لوصحلا  قح  نامض  نوناق  نوناقلا (  اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

: كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  نوناقلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 
. تامولعملا هتيالو وا  لوؤسملا  ةرادا  تحت  عقتو  ةقيرط  ياب  وا  اينورتكلا  ةنزخم  وا  ةلجسم  وا  ةروصم  وا  ةبوتكم  قئاثو  وا  تاءاصحا  وا  تالجس  وا  ةبوتكم  وا  ةيوفش  تانايب  يا 
قئاثولا
ةفنصملا

روصلا وا  ليجـست  ةطرـشا  وا  خسان  وا  عمـشم  قرو  ىلع  ةعوبطم  وا  ةقيرط  ياب  وا  اينورتكلا  ةنزخم  وا  ةلزتخم  وا  ةعوبطم  وا  ةـبوتكم  قئاثو  وا  ةيوفـش  تامولعم  يا 
 . ةذفانلا تاعيرشتلا  ماكحا  قفو  ةيمحم  قئاثو  وا  ةيرس  اهنا  ىلع  ةفنصملاو  اههباشي  ام  وا  طئارخلا  وا  موسرلا  وا  تاططخملا  وا  مالفالاو  ةيسمشلا 

قئاثولا
. ةيداعلا هتيالو وا  لوؤسملا  ةرادا  تحت  عقت  ةفنصم  ريغ  تامولعم  يا 

. ةرئادلا ماع قفرم  ةرادا  ىلوتت  يتلا  ةكرشلا  وا  ةماع  ةيمسر  ةسسؤم  وا  ةماع  ةسسؤم  يا  وا  ةئيهلا  وا  ةطلسلا  وا  ةرئادلا  وا  ةرازولا 
. لوؤسملا ةرئادلل ماعلا  ريدملا  وا  سيئرلا  وا  ريزولا  وا  ءارزولا  سيئر 
. سلجملا نوناقلا اذه  ماكحا  ىضتقمب  فلؤملا  تامولعملا  سلجم 
. سيئرلا ةفاقثلا ريزو  سلجملا /  سيئر 
ضوفم
. تامولعملا هتفيظول ةفاضالاب  ةينطولا  ةبتكملا  ةرئاد  ماع  ريدم 

( 3  ) ةداملا

اسيئر .  ةفاقثلا  ريزو  . 1 يلاتلا : وحنلا  ىلع  لكشيو  تامولعملا ) سلجم  ىمسي (  سلجم  نوناقلا  اذه  بجومب  فلؤي  .أ 
 . سيئرلل ابئان  تامولعملا  ضوفم  . 2

 . اوضع لدعلا  ةرازو  ماع  نيما  . 3
 . اوضع ةيلخادلا  ةرازو  ماع  نيما  . 4

 . اوضع مالعالل  ىلعالا  سلجملا  ماع  نيما  . 5
 . اوضع ةماعلا  تاءاصحالا  ةرئاد  ماعريدم  . 6

 . اوضع ينطولا  تامولعملا  ايجولونكت  زكرم  ماعريدم  . 7
 . اوضع ةحلسملا  تاوقلا  يف  يونعملا  هيجوتلا  ريدم  . 8

اوضع .  ناسنالا  قوقحل  ماعلا  ضوفملا  . 9
 . ةلودلا ةنيزخ  نم  تأفاكم  يا  سلجملا  ءاضعاو  سيئر  ىضاقتي  .ب ال 

( 4  ) ةداملا

نوناقلا .  اذه  دودح  يف  اهيبلاط  ىلا  تامولعملا  ديوزت  نامض  .أ  ةيلاتلا : تايحالصلاو  ماهملا  سلجملا  ىلوتي 
.ةياغلا  هذهل  اهردصي  تاميلعتل  اقفو  ىواكشلا  هذه  ةيوست  ىلع  لمعلاو  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  يبلاط  نم  ةمدقملا  ىواكشلا  يف  رظنلا  .ب 

تامولعملا .  بلط  جذامن  دامتعا  .ج 
تامولعملا .  ىلع  لوصحلا  يفو  ةفرعملا  يف  قحلا  ةفاقث  زيزعتو  حرشل  ةبسانملا  ةطشنالاب  مايقلاو  تارشنلا  رادصا  .د 

 . ءارزولا سيئر  ىلا  هعفرو  تامولعملا  ضوفم  نم  مدقملا  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  قح  لامعا  لوح  يونسلا  ريرقتلا  رارقا  .ه 

( 5  ) ةداملا

سلجملا ءاضعا  نم  ةعبرا  نم  مدقم  بلط  ىلع  ءانب  وا  هبايغ  دنع  هبئان  وا  سيئرلا  نم  ةوعدب  كلذ  ىلا  ةجاحلا  تعد  املك  وا  رهـشلا  يف  لقالا  ىلع  ةدـحاو  ةرم  سلجملا  عمتجي  .أ 
بلطلا .  اذه  يف  ةددحملا  رومالا  ثحبل  لقالا  ىلع 

سلجملا .  ءاضعا  تاوصا  ةيرثكاب  وا  عامجالاب  تارارقلا  ذختتو  هبئان ،  وا  سيئرلا  مهنيب  نم  نوكي  نا  ىلع  ءاضعا  ةسمخ  نع  لقي  ام ال  روضحب  اينوناق  عامتجالا  نوكي  .ب 
 . هتارارق ذاختا  دنع  تيوصتلا  قح  هل  نوكي  نا  نود  هتاعامتجا  روضحل  ةربخلاو  صاصتخالا  يوذ  نم  صخش  يا  ةوعد  سلجملل  .ج 

( 6  ) ةداملا

سلجملا .  ىلا  اهميدقتو  ةرئادلا  عم  نواعتلاب  تامولعملا  بلط  جذامن  دادعا  . 1 ةيلاتلا : تايحالصلاو  ماهملا  تامولعملا  ضوفم  ىلوتي  .أ 
اهرادصال .  سلجملا  ىلا  اهميدقتو  اهتيوست  تاءارجاو  ىواكشلا  لوبقب  ةقلعتملا  تاميلعتلا  دادعا  . 2
اهتيوستل .  سلجملا  ىلا  اهميدقتو  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  تابلط  يمدقم  نم  ىواكشلا  يقلت  . 3

هب .  ةطونملا  تايحالصلاو  ماهملا  ذيفنتل  ةمزاللا  ةينهملاو  ةيرادالا  تاءارجالاب  مايقلا  . 4
 . نوناقلا اذه  ماكحا  بجومب  تامولعملا  ضوفمو  سلجملاب  ةطونملا  تايلوؤسملاو  ماهملا  ةيدأتل  ةمزاللا  ةينهملاو  ةيرادالا  تامدخلا  ريفوتب  ةينطولا  ةبتكملا  ةرئاد  موقت  .ب 

( 7  ) ةداملا

 . عورشم ببس  وا  ةعورشم  ةحلصم  هل  تناك  اذا  نوناقلا  اذه  ماكحال  اقفو  اهبلطي  يتلا  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  يف  قحلا  يندرا  لكل  ةذفانلا ،  تاعيرشتلا  ماكحا  ةاعارم  عم 

( 8  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيفيكلابو  ءاطبا  نود  اهفشك  نامضو  تامولعملا ،  ىلع  لوصحلا  ليهست  لوؤسملا  ىلع 

( 9  ) ةداملا

سلجملا .  اهررقي  ىرخا  تانايب  ياو  هلمعو  هتماقا  ناكمو  بلطلا  مدقم  مسا  انمضتم  ةياغلا  هذهل  دمتعملا  جذومنالا  قفو  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  بلط  مدقي  .أ 
حوضوو .  ةقدب  اهيلع  لوصحلا  يف  بغري  يتلا  تامولعملا  عوضوم  بلطلا  مدقم  ددحي  .ب 

هميدقت .  خيراتل  يلاتلا  مويلا  نم  اموي  نيثالث  لالخ  هضفر  وا  بلطلا  ةباجا  لوؤسملا  ىلع  .ج 



 . ضفرلاب ارارق  ةددحملا  ةدملا  نمض  درلا  نع  عانتمالا  ربتعيو  اببسمو ،  اللعم  رارقلا  نوكي  نا  بلطلا  ضفر  لاح  يف  طرتشي  .د 
( 10  ) ةداملا

 . نوللا وا  سنجلا  ببسب  زييمتلا  وا  يقرعلا  وا  يرصنعلا  وا  ينيدلا  زييمتلا  عباط  لمحت  يتلا  تامولعملا  بلط  زوجي  ال 

( 11  ) ةداملا

رذعتي ةروصب  ةظوفحم  تناك  اذا  تامولعملا  ىلع  بلطلا  مدقم  عالطا  يرجيو  اهخسن  وا  ةينقتلا  لئاسولاب  ةبولطملا  تامولعملا  ريوصت  ىلع  ةبترتملا  ةفلكلا  بلطلا  مدقم  لمحتي  .أ 
اهريوصت .  وا  اهخسن  اهعم 

نوناقلا .  اذه  ماكحال  اقفو  هب  حومسملا  دودحب  بلطلا  ةباجا  متتف  فنصم  ريغ  رخالا  ءزجلاو  افنصم ،  ةبولطملا  تامولعملا  نم  ءزج  ناك  اذا  .ب 
 . اهيلع لوصحلا  بلط  خيرات  ىلع  اقباس  اهفينصت  نوكي  نا  بجيف  ةفنصم ،  تامولعملا  تناك  اذا  .ج 

( 12  ) ةداملا

 . بلطلا مدقمل  كلذ  نايب  لوؤسملا  ىلع  نيعتيف  نمزلا  رورمل  اهفالتا  مت  وا  ةرفوتم  ريغ  ةبولطملا  تامولعملا  تناك  اذا 

( 13  ) ةداملا

.رخا  عيرشت  يا  بجومب  ةيمحملا  قئاثولاو  رارسالا  .أ  يلي : امب  ةقلعتملا  تامولعملا  نع  فشكلا  نع  عنتمي  نا  لوؤسملا  ىلع  ةذفانلا ،  تاعيرشتلا  ماكحا  ةاعارم  عم 
ىرخا .  ةلود  عم  قافتاب  اهيلع  لوصحلا  متي  يتلاو  ةيمحمو  ةيرس  اهنا  ىلع  ةفنصملا  قئاثولا  .ب 

ةيجراخلا .  اهتسايس  وا  ةلودلا ،  نما  وا  ينطولا  عافدلاب  ةصاخلا  رارسالا  .ج 
نيب ةلدابتملا  تامولعملاو  تالسارملا  كلذ  لمشيو  اهنأشب ،  رارق  ذاختا  متي  نا  لبق  لوؤسملل  مدقت  تاراشتـسا  وا  تاحارتقا  وا  تايـصوت  وا  تاليلحت  نمـضتت  يتلا  تامولعملا  .د 

.اهلوح  ةفلتخملا  ةيموكحلا  تارادالا 
ةينهملا .  رارسالا  وا  ةيفرصملا  تاليوحتلا  وا  تاباسحلا  وا  ةيفيظولا  تالجسلا  وا  ةيبطلا  وا  ةيميلعتلا  صاخشالا  تالجسب  ةقلعتملا  ةيصخشلا  تافلملاو  تامولعملا  .ه 

اهيلع .  تاباجالاو  ةيموكحلا  رئاودلا  عم  ىرخا  ةينقت  ةليسو  يا  ربع  وا  ةيفتاه  وا  ةيقرب  وا  ةيديرب  تناك  ءاوس  ةيرسلاو  ةيصخشلا  ةعيبطلا  تاذ  تالسارملا  .و 
ىرخا .  ةهج  وا  ةلود  ياو  ةكلمملا  نيب  تاضوافملا  يف  ريثأتلا  ىلا  اهنع  فشكلا  يدؤي  يتلا  تامولعملا  .ز 

ةصتخملا تاطلسلا  اهب  موقت  يتلا  تاقيقحتلا  كلذكو  اهصاصتخا  نمـض  ةيـضق  وا  ةميرج  يا  نأشب  ةينمالا  ةزهجالا  وا  ةيلدعلا  ةطباضلا  وا  ةماعلا  ةباينلا  اهيرجت  يتلا  تاقيقحتلا  .ح 
اهنع .  فشكلاب  ةصتخملا  ةهجلا  نذأت  مل  ام  ةيكنبلا  وا  ةيكرمجلا  وا  ةيلاملا  تافلاخملا  نع  فشكلل 

قحب لالخالا  ىلا  اهنع  فشكلا  يدؤي  يتلا  ةينقتلا  وا  ةيملعلا  ثوحبلا  وا  تاءاطعلا  نع  تامولعملاو ،  ةيداصتقالا  وا  ةيلاملا  وا  ةيعانـصلا  وا  ةـيراجتلا  ةـعيبطلا  تاذ  تامولعملا  .ط 
 . صخش يال  نيعورشم  ريغ  ةراسخ  وا  حبر  ىلا  يدؤت  يتلا  وا  ةعورشملاو  ةلداعلا  ةسفانملاب  وا  ةيركفلا  ةيكلملاو  فلؤملا 

( 14  ) ةداملا

بـسح ايمحمو  ايرـس  اهنم  هرابتعا  بجوتي  ام  فينـصتو  ةيعرملا  ةينفلاو  ةينهملا  لوصالا  بسح  اهيدل  رفاوتت  يتلا  قئاثولاو  تامولعملا  ميظنتو  ةسرهفب  موقت  نا  ةرئاد  لك  ىلع  .أ 
ةيمسرلا .  ةديرجلا  يف  نوناقلا  اذه  رشن  خيرات  نم  رهشا  ةثالث  زواجتت  ةدم ال  لالخ  ةذفانلا  تاعيرشتلا 

زواجتت ةدمل ال  اهيديدمتل  ءارزولا  سيئر  ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  لوؤسملا  ىلع  نيعتي  اهيف ،  ةدراولا  ةدملا  لالخ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحا  ذيفنت  لامكتسا  مدع  لاح  يف  .ب 
 . ىرخا رهشا  ةثالث 

( 15  ) ةداملا

 . هترئاد يف  ةظوفحملا  تامولعملاب  قلعتي  اميف  ةينوناقلا  هتيلوؤسم  رصحنت  هتفيظول  ةفاضالاب  تامولعملا  ضوفم  ماهم  ةينطولا  ةبتكملا  ةرئاد  ماع  ريدم  يلوت  دنع 

( 16  ) ةداملا

 . اددحمو ايطخ  ضيوفتلا  نوكي  نا  ىلع  ةرئادلا  يفظوم  رابك  نم  يال  نوناقلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  هتايحالص  نم  ايا  ضوفي  نا  لوؤسملل 

( 17  ) ةداملا

يلاتلا مويلا  نم  اموي  ( 30  ) لالخ لوؤسملا  دض  بلطلا  مدقم  نم  ىوعدلا  مدـقت  نا  ىلع  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  بلط  ضفر  رارق  يف  رظنلاب  ايلعلا  لدـعلا  ةـمكحم  صتخت  .أ 
هيلع .  درلا  نع  عانتمالا  وا  هضفر  وا  بلطلا  ةباجال  نوناقلا  اذه  بجومب  ةحونمملا  ةدملا  ءاهتنا  خيراتل 

لالخ ةبولطملا  تامولعملا  ءاطعا  نع  لوؤسملا  عانتما  وا  هبلط  ضفر  لاح  يف  تامولعملا  ضوفم  ةطـساوب  سلجملا  ىلا  لوؤسملا  دض  ىوكـش  ميدقت  بلطلا  مدـقمل  زوجي  .ب 
.انوناق  ةررقملا  ةدملا 

صوصنملا لوؤسملا  دض  هجوملا  نعطلا  داعيم  ىوكشلا  عطقتو  ةضوفرم  ىوكشلا  تربتعا  الاو  اهدورو  خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  ىوكـشلا  يف  هرارق  ردصي  نا  سلجملا  ىلع  .ج 
 . ىوكشلا يف  سلجملا  رارق  رادصال  ةدملا  ءاضقنا  خيرات  نم  وا  حيرصلا  هاوكش  ضفر  ىوكشلا  مدقم  غيلبت  خيرات  نم  نعطلا  ةدم  نايرس  أدبي  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  هيلع 

( 18  ) ةداملا

 . سلجملا بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  اهخسن  وا  ةبولطملا  تامولعملا  ريوصت  لباقم  ةرئادلا  هيفوتست  لدب  يا  رادقم  ددحي 

( 19  ) ةداملا

نع لقت  ةدم ال  اهظفح  ىلع  ىـضم  يتلاو  اهنع  فشكلا  زوجي  يتلا  ةيمحملا  قئاثولا  هيف  ددحت  ماظن  كلذ  يف  امب  نوناقلا  اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  ةـمظنالا  ءارزولا  سلجم  ردـصي 
 . ةنس نيثالث 

( 20  ) ةداملا

.نوناقلا 15/5/2007 ماكحا  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 
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