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ةمدقملا

ىلع ةقفاوملا  ةنسل 2007 –   ( 30 مقر (  ةيندملا  ةمدخلا  ماظن  نم  د )   / 186 ةداملا (  ماكحأل  دانتسالاب  خيراتب 2012/9/10 –  ةدقعنملا  هتسلج  يف  ءارزولا  سلجم  ررق 
: ةيلاتلا اهتغيصب  ناكسإلا  قيدانص  ميظنت  تاميلعت 

( 1  ) ةداملا

 . خيرات 2012/1/1 نم  ارابتعا  اهب  لمعيو  ةنسل 2012 )  ناكسالا  قيدانص  ميظنت  تاميلعت  تاميلعتلا (  هذه  ىمست 

( 2  ) ةداملا

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

 . ةيندملا ةمدخلا  ماظن  ماظنلا :

 . ةرئادلا يفظومل  ناكسالا  قودنص  قودنصلا :

 . تاميلعتلا هذه  ماكحأ  بجومب  ةلكشملا  هيلع  فارشالاو  قودنصلا  ةرادا  ةنجل  ةنجللا :

 . ةنجللا سيئر  سيئرلا :

 . نيكستلا قرف  لدب  الماش  ماظنلا  ماكحأ  بجومب  هاضاقتي  يذلا  فظوملل  يلامجالا  بتارلا  بتارلا :

خيرات 2012/1/1 لبق  ةرئادلا  يف  هلمع  رشاب  يذلاو  قودنصلا  يف  كرتشملا  فظوملا  كرتشملا :

 . كرتشملل قودنصلا  نم  حونمملا  يساسألا  غلبملا  رادقم  ضرقلا :

يـضارألا زيهجتو  ءارـش  كلذـكو  اهلامكاو  لكيهلا  ىلع  وأ  ةزهاجلا  نكاسملا  ءارـش  عيراشم  كلذ  لمـشيو  ةينكـسلا  ينابملا  عيـسوت  وأ  لامكا  وأ  ءاـشنا  وه  ينكـسلا : عورـشملا 
 . ةينكسلا تاياغلل  ةيرورضلا  قفارملاب  اهديوزتو 

 . تاميلعتلا هذه  يف  اهيلع  صنلا  درو  امثيح  ماظنلا  يف  ةدراولا  فيراعتلا  دمتعت  ب -

( 3  ) ةداملا

 . هنم ةدافتسالاب  خيرات 2012/1/1  لبق  قودنصلا  يف  نوكرتشملا  رمتسيو  تاميلعتلا  هذه  ماكحأل  اقفو  هنوؤش  رادتو  ةرئادلا  يف  أشنملا  ناكسالا  قودنصب  لمعلا  رمتسي  أ -

عيرشتلا بجومب  ناكـسا  ضورق  اهيفظوم  حنمت  تناكو  ناكـسا  قودنـص  اهب  دجوي  يتلا ال  رئاودلا  ىلع  تاميلعتلا  هذه  قيبطت  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلاب (  درو  ام  ةاعارم  عم  ب -
 . خيرات 2012/1/1 لبق  اهيف  هب  لومعملا 

( 4  ) ةداملا

مهنييعت متي  ةرئادلا  يفظوم  نم  ةعبرأ  ةيوضعو  ماعلا  نيمألا  ةسائرب  صاخشأ  ةسمخ  نم  فلؤت  ناكسالا )  قودنـص  ةنجل  ىمـست (  ةنجل  هيلع  فارـشإلاو  قودنـصلا  ةرادا  ىلوتي  أ -
 . ريزولا نم  رارقب 

 . سيئرلل ابئان  اهئاضعأ  نيب  نم  ةنجللا  راتخت  ب -

اهتارارق ذـختتو  مهنيب  نم  هبئان  وأ  سيئرلا  نوكي  نأ  ىلع  اهئاضعأ  ةـيبلغا  روضحب  اينوناق  اهعامتجا  نوكيو  لقألا  ىلع  رهـش  لك  ةرم  هبئاـن  وأ  سيئرلا  نم  ةوعدـب  ةـنجللا  عمتجت  ج -
 . اهئاضعأ تاوصأ  ةيبلغأب 

 . ةنجللا اهب  هفلكت  ىرخأ  رومأ  يأو  اهتاعامتجا  رضاحم  ةباتكو  اهتالسارمو  اهتالجسو  اهتافلم  ظفح  ىلوتي  ةنجلل  رس  نيمأ  ةرئادلا  يفظوم  نيب  نم  ةنجللا  سيئر  ىمسي  د -

( 5  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ةنجللا  ىلوتت  أ -

ناكـسالا ال ضرقب  قلعتت  ىرخأ  رومأ  يأو  دادسلا  ةدمو  بتارلا  نم  يرهـشلا  طسقلا  ةميقو  ةدئافلا  ةبـسن  ديدحتو  هطورـشو  هرادقمو  ضرقلا  حـنم  سـسأب  ريزولل  بيـسنتلا  - 1
ددحملا فقسلا  نع  ضرقلا  فقـس  زواجتت  نأو ال  خيرات 2012/1/1  لبق  اهب  لومعملا  ةبـسنلا  نع  ضرقلا  ىلع  ةدئافلا  ةبـسن  لقت  نأ ال  ىلع  تاميلعتلا  هذـه  ماكحأ  عم  ضراعتت 

 . خيراتلا اذه  لبق 

دعب ينكـسلا  عورـشملل  ةيلعفلا  فيلاكتلا  عم  ابـسانتم  هب  ىـصوملا  ضرقلا  نوكي  نأ  تالاحلا  عيمج  يف  يعاريو  ناكـسالا  ضورق  ىلع  لوصحلل  مدـقت  يتلا  تابلطلا  ةـسارد  - 2
 . اهميدقت ةرورض  ةنجللا  ىرت  قئاثو  وأ  تاليصفت  وأ  تافصاوم  وأ  ضورع  يأو  تاططخملا  يف  قيقدتلا 

 . ضرقلاب ةقلعتملا  تالماعملا  زاجنا  - 3

 . اهقاقحتسا طورش  ققحتو  يلعفلا  زاجنالا  عم  ضرقلا  ةميق  نم  تاعفدلا  بسانتت  ثحيب  ضرقلا  قافنا  ةيفيك  ىلع  فارشالا  - 4

 . ريزولل اهتاباسحو  اهلامعأ  نع  يونس  ريرقت  عفر  - 5

 . ةداملا هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  نم   ( 5 ىلإ (   ( 2 نم (  دونبلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ماهملا  نم  يأب  مايقلا  اهئاضعأ  دحأ  ضوفت  نأ  ةنجلل  ب -

( 6  ) ةداملا

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



( 7  ) ةداملا

:- يلي امم  قودنصلل  ةيلاملا  دراوملا  نوكتت 

 . ةرئادلا ةنزاوم  يف  اهصيصخت  متي  يتلا  غلابملا  أ -

 . هدئاوفو ضرقلا  مهحنم  مت  نيذلا  نوكرتشملا  اهعفدي  يتلا  طاسقألا  ب -

 . يندرأ ريغ  ردصم  نم  تناك  نإ  اهيلع  ءارزولا  سلجم  ةقفاوم  ذخؤت  نأ  ىلع  ريزولا  اهيلع  قفاويو  قودنصلا  ىلإ  درت  يتلا  تاعربتلاو  تابهلا  ج -

( 8  ) ةداملا

 . ةرئادلا تاباسح  نع  ةلقتسم  قودنصلا  تاباسح  نوكت  أ -

 . ةيبساحملا لوصألا  بسح  ةيلاملا  تاباسحلا  عيمج  لجست  امك  قودنصلل  ةضوبقملا  غلابملا  هيف  عدوتو  ةنجللا  هددحت  ام  قفو  قودنصلل  باسح  كنبلا  ىدل  حتفي  ب -

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

 . ةرئادلل يجراخلا  تاباسحلا  ققدم  لبق  نم  قودنصلا  تاباسح  دمتعت  نأ  ىلع  ةرئادلا  يف  ةيلخادلا  ةباقرلا  ةدحو  قيقدت  ىلإ  قودنصلا  تاباسح  عضخت  د -

( 9  ) ةداملا

قودنصلا وأ  ةرئادلا  لمحتت  نأ  نود  ةنجللا  هررقت  يذلا  ىلعألا  دحلل  اقفو  ضرقلا  نم  ديفتسملا  كرتشملل  ةيصخشلا  ثداوحلا  دضو  ةايحلا  ىلع  انيمأت  اهحلاصل  دقعت  نأ  ةرئادلل  أ -
 . كلذ ةجيتن  ةيلام  فلك  يأ 

ةقيرط ىلع  ةثرولا  عم  قافتالا  متيف  ايفاك  غلبملا  كلذ  نكي  مل  اذإو  هدئاوفو ،  ضرقلا  ديدستل  هتافو  لاح  يف  ضرقلا  نم  ديفتسملا  كرتشملا  ةايح  ىلع  نيمأتلا  غلبم  لمعتـسي  ب -
 . ديدستلا

( 10  ) ةداملا

 . ىمسم يأ  تحت  يفاضإ  غلبم  يأ  وأ  ليومت  قرف  حنم  وأ  ضرقلا  اذه  ريوطت  زوجي  الو  طقف  ةدحاو  ةرملو  تاميلعتلا  هذه  ماكحأل  اقفو  كرتشملل  ضرقلا  حنمي  أ -

 . اهبجومب ةحونمملا  طورشلل  اقفو  لوعفملا  ةيراس  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  ذافن  لبق  ةحونمملا  ضورقلا  ربتعت  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلاب (  درو  ام  ةاعارم  عم  ب -

( 11  ) ةداملا

 . قودنصلا قوقح  ظفحي  امبو  ةنجللا  هيأترت  امل  اقفو  هيلع  ةقحتسملا  طاسقألا  عفدب  فلكملا  وأ  بتار  نود  زاجملا  وأ  راعملا  فظوملا  مزتلي 

( 12  ) ةداملا

 . ةنجللا اهررقت  يتلا  قاقحتسالا  ديعاومل  اقفو  هدئاوفو  ضرقلا  ديدستب  ضرقلا  نم  ديفتسملا  كرتشملا  مزتلي  أ -

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  هدئاوفو  ضرقلا  نم  يقبتملا  ديصرلا  لماك  ديدستب  ضرقلا  نم  ديفتسملا  كرتشملا  مزتلي  ب -

 . ةفيظولا نم  لزعلا  - 1

 . راقعلا عيب  - 2

 . رهشأ ةتس  ىلع  ديزت  ةدمل  هيلع  ةقحتسملا  طاسقألا  عفد  نع  فلختلا  وأ  دقعلا  ىضتقمب  هيلع  ةبترتملا  تامازتلالاب  لالخالا  - 3

 . ريزولا اهيلع  قفاويو  ةنجللا  اهررقت  ىرخأ  ةلاح  يأ  - 4

( 13  ) ةداملا

وأ اهعون  ناك  امهم  كرتشملل  تاضيوعت  وأ  تاقحتـسم  يا  زجحو  ينلعلا  دازملاب  راقعلا  عيب  كلذ  يف  امب  هدـئاوفو  ضرقلا  ديـصر  ليـصحتل  ةيرورـضلا  تاءارجإلا  ذـختت  نأ  ةرئادـلل 
 . هدئاوفو ضرقلا  ديصر  رادقم  دودح  يف  كلذو  اهردصم 

( 14  ) ةداملا

 . ةرئادلا ىلإ  هيف  ةعمجتملا  لاومألا  ةفاك  لوؤت  ناك  ببس  يأل  قودنصلا  ةيفصت  لاح  يف 

( 15  ) ةداملا

 . تاميلعتلا هذه  يف  صن  اهيلع  دري  مل  يتلا  تالاحلا  يف  تبلا  ةنجللا  ةيصوت  ىلع  دنتسملا  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  سلجملل 
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