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2007م ةنسل مقر(5) نوناق

ةيلخادلا ةراجتلا نأشب

 

. بعشلا مساب

. ةيروهمجلا سيئر

. ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلع دعباإلطالع

. باونلا سلجمو ءارزولا سلجم ةقفاوم دعبو

: هصن اآليت نوناقلا انردصأ

األلو  لصفلا

فيراعتلا و ةيمستلا

.( ةيلخادلا ةراجتلا نوناق ) نوناقلا اذه ىمسي (1) ةدام

اممل اهنم لك نيرق ةنيبملا يناعملا هاندأ ةدراولا تارابعلا و لألظافل نوكي ، نوناقلا اذه قيبطت ضارغ (2)أل ةدام

رخآ: ىنعم صنلا قايس ضتقي

  ةينميلا ةيروهمجلا : ةيروهمجلا

  ةراجتلا و ةعانصلا ةرازو : ةرازولا

  ةراجتلا و ةعانصلا ريزو : ريزولا

. ةظفاحملا ظفاحم / ةمصاعلا نيمأ : ظفاحملا

. هيراجت هميق هل رخآ لوقنم يأو اإلجاتن تامزلتسمو ماخلا داوملا و علسلا و تاجتنملا عيمج : عئاضبلا

، بيلحلا ، ةيود ،األ ركسلا ،األزر، قيقدلا ، حمقلا ) يهو هتايحو ناسن اإل طاشنل ةيساس األ علسلا : ةيرورضلا علسلا

.( ةيطفنلا تاقتشملا

تارثؤمو لماوع لعفب تدسف يتلا وأ اهل نوكملا صالةيح مدعل ,امإ مادختس لال هحلا ص ريغلا : ةدسافلا علسلا

. ةيجراخ

ةيعيبط لماوعل اهضرعت وأ لقنلا وأ نزخلا لماوع لعفب مادختس لال هحلا ص دعت مل يتلا علسلا : ةفلا تلا علسلا

. ىرخأ

خيرات ذنم مادختس لال ىوصقلا ةرتفلا ددحت يتلا ةدمتعملا ريياعملا قفو مادختس لال ةحلا صلا ةدملا الةيح: صلا ةرتف

. اإلجاتن

. ةسفانملا عنمي وحن ىلع علسلا ب لوادتلا ـرا: كتح اإل
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. رهشأ نعثالةث اهب ظافتح متياإل يتلا ةيرورضلا علسلا تايمك : يطايتح اال نوزخملا

وأ اهصئاصخ وأ اهفاصوأو ( سايقلل عضخي امم كلذ ريغ (وأ ةداملا وأ ةعلسلا تافص : سيياقملا و تافصاوملا

اال قرطو زومرلا و تاحلطصملا لمشتو اهيف الةم سلا تابلطتم وأ اهسيياقم وأ اهداعبأ رادقم وأ اهتدوج ىوتسم

. ىرخ األ تانايبلا وأ تامسلا عضوو فيلغتلا و تانيعلا ذخأو رابتخ

. ةدمتعملا ةيسايقلا تافصاوملل قباطم جتنملا نأ ىلع لدتو نيعم جتنمل حنمت يتلا :علاالةم ةدوجلا

نيناوقلا وأ اإلسالةيم ةعيرشلا فلا خت اهنوك تماالاهك وأ اهلوادتب حمسي ال يتلا علسلا يه : ةروظحملا علسلا

. ةذفانلا

. ةسفانملا ةيرحو قوسلا آلةيل ًاقفو راعس األ ددحتت : راعس األ ديدحت

  يناثلا لصفلا

نوناقلا فادهأ

يلي: ام قيقحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي (3) ةدام

. جراخلا نم ةدروتسملا وأ ًايلحم ةجتنملا عئاضبلا نم مهتاجايتحا ريفوتو ناكسلل ينيومتلا رارقتس اال قيقحت أ-

و سيياقملل ًاقفو عئاضبلا نم ناكسلا تاجايتحا ريفوت لجأ نم اهزيفحتو ةفلتخملا ةيراجتلا تاعاطقلا عيجشت ب-

. ةيسفانتلا راعس بواأل ةدوجلا و ةيعونلا و تافصاوملا

. قوسلا آلةيل ًاقفو ةيلخادلا ةراجتلا ميظنت ج-

. ةيرورضلا ةيساس األ علسلا نم يطايتح اال نوزخملا ريفوت نامض د-

يف ةيلا تلا تاصاصتخ واال ماهملا ةرازولا ىلوتت نوناقلا اذه (3)نم ةداملا يف ةددحملا فاده األ قيقحتل (4) ةدام

: ةيلخادلا ةراجتلا جملا

. نوناقلا اذهل ًاقفو ةيلخادلا ةراجتلا ميظنتب ةصاخلا تاءارج اإل ذاختا أ-

األلج. ةطسوتملا و ةريصقلا ةيراجتلا تاسايسلا مسر ب-

ةيرورضلا و ةيساس األ علسلا نم يطايتح اال نوزخملا ميظنتو ريفوت ىلع علاالةق تاذ تاهجلا عم لمعلا ج-

. ناكسلل

تاجايتح اال ريفوت لجأ نم كلذو اهتاقتشمو حمقلا ةدامل نزخلا تادحوو نحاطملا و عماوصلا ءاشنإ عيجشت د-

. ناكسلل ةيرورضلا

و ةدوجلا ثيح نم عئاضبلا ىلع ةباقرلا و كلهتسملا ةيامح فدهب ةيلخادلا قاوس األ ميظنت ىلع فارش هـ-اإل

. ةيراجتلا فرغلا و ةيلحملا ةطلسلا عم قيسنتلا ب ةيملا وعلا ةينميلا سيياقملا و تافصاوملل اهتقباطمو ةيعونلا

عم قيسنتلا ب ةيروهمجلا ءاجرأ فلتخم ىلإ قئاوع نود اهبايسنإ نيمأتو عئاضبلا لقن ةكرح ميظنت ىلع لمعلا و-

علاالةق. تاذ تاهجلا

لال ةيراجتلا فرغلا و ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلا ب راعس التاأل دعمب ةصاخلا ةيليلحتلا تاساردلا دادعإ ز-

. ةيراجتلا تاسايسلا مسر يف اهنم ةدافتس
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 . ةينميلا عئاضبلا ضرع اهيف متي يتلا ةيجراخلا و ةيلخادلا ةيراجتلا ضراعملا ةماقإ يف ةكراشملا ح-

عئاضبلا لوصو نمؤي امب ديربتلا و نيزختلا و فيلغتلا و ةئبعتلا و قيوستلا تاكرش ءاشنإ ىلع عيجشتلا ط-

. مادختس لال ةحلا صو ةديدج ةروص يف كلهتسملل

ثلا ثلا لصفلا

ةماع ماكحأ

قيقحتل راكتح نعاال داعتب واال ةرحلا ةسفانملا قيقحت هنأش نم امب ةيراجتلا مهتطشنأ ريسيتب راجتلا مزتلي (5) ةدام

. عئاضبلا فلتخم نم كلهتسملا ةجاح نيمأتو

امب ةفلتخملا اإلعالن لئاسو مادختساب كلهتسملا مامأ عئاضبلا راعسأ راهشإب مايقلا راجتلا عيمج ىلع (6) ةدام

. رعسلا ةفرعم يرتشملا ىلع لهسي

. ةعبتملا لوص ًاقفولأل عيبلا تايلمع لكل ريتاوف حنمب نييلحملا نيجتنملا و نيعنصملا و ةلمجلا راجت مزتلي (7) ةدام

ققحت اهنأو ةيلعف ةروصب اهثودح نم قيقحتلل ةيمسوملا ريغو ةيمسوملا تاضيفختلا ةرازولا بقارت (8) ةدام

. كلهتسملل ةحلصم

نزاوتلا ققحي امب هتيامحو قوسلا ةيلآ ىلع رثؤت يتلا تاريغتملا و عاضو األ ةسارد ىلع ةرازولا لمعت (9) ةدام

اإل تاسايس نم قوسلا ىلع رثؤي ام عنمل ةميلسلا تاجلا عملا داجيإو كلهتسملا تابغر ةيبلتو بلطلا و ضرعلا نيب

. راكتح وأاال قارغ

عبارلا لصفلا

شيتفتلا و ةباقرلا

ردصيو تاظفاحملا يف اهبتاكمو ةرازولا نم نيصتخم نيشتفم ظفاحملا عم قيسنتلا ب ريزولا نيعي (10)أ- ةدام أ)

. نوناقلا اذه ماكحأ قيبطتل مهتيوه تابث إل ةصاخ ةقاطب مهل فرصتو ، ريزولا نم رارق مهتيمستب

طبضب تاظفاحملا يف اهبتاكم وأ ةرازولا نم يباتك فيلكت ىلع مهلوصح دعب شيتفتلا و ةباقرلا وفظوم موقي ب)

و عئاقولا ةفاكو هخيراتو اهلوصح ناكمو اهبكترمو تافلا خملا عون هيف نودت رضحم بجومب اهتابثإو تافلا خملا

ح يفو هنع بوني نم وأ ةفلا خملا بحاصو شيتفتلا و ةباقرلا ب نيفلكملا لبق نم هيلع عقويو تانيعلا ذخأو نئارقلا

. رضحملا سفن يف اوعقويو كلذ ىلع دوهشلا ةداهش ذخؤي هضفر ةلا

ب شيتفتلا و ةباقرلل قحي ةفلا خم باكترا نع اهب قوثوم ةهج وأبالغنم ىوكش ىلع لوصحلا حةلا ج)يف

ىرخأ نكامأ ةيأ وأ نزاخم وأ ةيراجت حماالت نم ةفلا خملا ب اهنع غلبملا نكام أال لوخد اهبتاكم وأ ةرازولا

يمسرلا ماودلا تاقوأ ءانثأ كلذو اهتابث وإل ةفلا خملا نم ققحتلا ضرغب عئاضبلا ضرعو نيزختو ظفحل ةصصخم

. ةذفانلا نيناوقلا فلا الخي امبو

. اهبتاكم وأ ةرازولا ىدل ةفلا خملا تابثإ يف ةيمهأ اهل يتلا تادنتسملا و قئاثولا و عئاضبلا ىلع زرحتلا د)متي

. يئاضق نذإ ىلع لوصحلا إالدعب ةيراجت ةفلا خم طبض فدهب نكسلا تويب لوخد زوجي هـ)ال

. ةينوناقلا تاءارج لااإل مكتس ال ةباينلا ىلإ ةفلا خملا فلم ةلا حإ و)متي

عاقيإ ةرازولا ب شيتفتلا و ةباقرلا ب ةصتخملا ةراد وأاإل ظفاحملا نم عفرلا ىلع ًءانب ريزولل نوكي (11) ةدام
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. ةذفانلا نيناوقلل ًاقفو ، لصفلا كلذ يف امب شيتفتلا و ةباقرلا يفظوم ىلع تاءازجلا و تابوقعلا

  سماخلا لصفلا

تابوقعلا

يف ةدراولا تابوقعلا قيبطت ةذفانلا نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا األدش تابوقعلا مدعاإلخاللب (12)عم ةدام

. لصفلا اذه

سبحلا ب بقاعي اهمادختسا صالةيح ةرتف تهنأ وأ وأتةفلا ةدساف عئاضب عيبلا ضرغب ضرع نم (13)أ-لك ةدام

باسح ىلع عئاضبلا كلت عمتإالف يرلا فلأ ةئامسمخ ىلع ديزت ال مةيلا ةمارغب وأ رهشأ ةتس ىلع ديزت ال ةدم

. ضراعلا

تاضيوعت عفد عم رهشأ ةتس ةدم سبحلا ب بقاعي اهتيح صال ةرتف تهتنا وأتةفلا ةدساف عئاضب عاب نم ب-لك

كلت عمتإالف ةمكحملل مدقم يبط ريرقت ىلع ًءانب ةعلسلا كلت مادختسا نع مجانلا رشابملا ررضلا نع ررضتملل

. عئابلا باسح ىلع عئاضبلا

تابوقعلا هيلع قبطت ةيروهمجلا ب ةدمتعملا سيياقملا و تافصاوملا قباطت ال عئاضب عنص وأ دروتسأ نم ج-لك

. سيياقملا و تافصوملا نوناق يف اهيلع صوصنملا

ةنس، نع اللقت ةدم سبحلا وغملااالةاهبب اهراكتحا دصقب ةيساس األ علسلا ءافخإب ماق نم لك بقاعي (14) ةدام

. علسلا بحاص حلا صل اهنمث ديروتو قوسلا يف ةيسفانتلا اهراعسأب علسلا كلت عيب ةمكحملل زوجيو

سبحلا ب ةلوادتملا عئاضبلل تانوكملا و سيياقملا وأ ليياكملا و نيزاوملا يف وأتالبع شغ لك بقاعي (15) ةدام

ىلع ديزت يرلاوال فلأ ةئام نع(100.000) اللقت مةيلا ةمارغ وأ رهشأ ةتس ىلع ديزت ال ةدم

يرلا. فلا يتئام (200.000)

نييلحملا نيجتنملا و نيعنصملا و ةلمجلا و داريتس اال راجت نم عيبلا ريتاوف حنم نع عنتمأ نم لك بقاعي (16) ةدام

(100.000) ىلع ديزت يرلاوال فلأ نيرشع نع(20.000) اللقت مةيلا ةمارغب عئاضبلا نم هعيب متي امل

يرلا. فلأ ةئام

ثالةث ةدمل سبحلا ب هتفيظو ةطلس ًال غتسم ىرخأ ىلإ ةيرادإ ةدحو نم عئاضب لا قتنا عنم نم لك بقاعي (17) ةدام

يرلا. فلأ ةئام نع(100.000) اللقت مةيلا ةمارغب وأ رهشأ

اهل ةددحملا الةيح صلا ةرتف ةدايز فدهب عئاضبلل الةيح صلا ةرتف يف وأتالبع روز نم لك بقاعي (18) ةدام

. تابوقعلا و مئارجلا نوناقب اهيلع صوصنملا ريوزتلا ةبوقعب

ًاقفو بقاعي ةيعرش ريغ قرطب ةيروهمجلا يضرأ ىلإ تلخدأ عئاضب عاب وأ ضرع وأ لخدأ (19)نم ةدام

. كرامجلا نوناقل

و ةنس نع اللقت ةدم سبحلا ب ةيروهمجلا يضارأ ىلإ اهلوخد روظحم ًَاعلس لوادت وأ لخدأ نم بقاعي (20) ةدام

. علسلا كلت ةرداصمبو تاونس سمخ ىلع ديزت ال

لصفلا اذه (20،19،18،17،16،15،14،13)نم داوملا يف ةدراولا تابوقعلا فعاضت (21) ةدام

لجسلا نم بطشلا وأ تقؤملا فاقي باإل مكحلا زوجي كلذ دعب ةفلا خملل راركتلا حةلا يفو ةفلا خملا راركت دنع

. تامارغلا ةفعاضم عم ًايبوجو سبحلا نوكيو يراجتلا
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  سداسلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

هرثأ وأ هتجيتن نوكت ءارجإ وأ فرصت وأ لمع يأب مايقلا ةيموكح ريغ وأ ةيموكح ةهج ألي زوجي (22)ال ةدام

ةهج نم تبث إالاذإ ةيروهمجلا ب ةيراد اإل تادحولا فلتخم نيب عئاضبلا لا قتنا عنم رشابملا ريغ وأ رشابملا

. ةيراد اإل تادحولا فلتخم نيب ضارم واأل ةئبو لااأل قتنا ىلإ يدؤت نأ نكمي عئاضبلا كلت نأ ةصتخم

وأ اهتيح صال ةرتف ءاهتن لالهتسالكإل ةحلا صلا ريغ وأ ةدسافلا وأ ةفلا تلا علسلا نم صلختلا (23)أ-متي ةدام

يف نوكي ظفاحملا وأ ريزولا نم رارقب لكشت ةنجل فارشإب ةيملا وعلا ةينميلا سيياقملا و تافصاوملل اهتفلا خم

علاالةق تاذ ىرخ األ ةصتخملا تاهجلا و ةيعانصلا و ةيراجتلا ةفرغلا و ةماعلا ةباينلا نم لثمم اهتيوضع

ةداملا (ب)نم ةرقفلل ًاقفو دعملا ةفلا خملا رضحم ىلع ءانب كلذو ، هلثمي نم وأ ةعلسلا مكلا رجاتلا روضحبو

. نوناقلا اذه (10)نم

. هتقفن ىلعو اإلتالف فيلا كت ةفاك لإلهتسالك ةحلا ص ريغلا وأ ةدسافلا وأ ةفلا تلا علسلا مكلا رجاتلا لمحتي ب-

. نوناقلا اذه همظني امل ًاقفو ةيلخادلا ةراجتلا نوئشب قلعتي ام لك يف ةصتخملا ةطلسلا يه ةرازولا (24) ةدام

سلجم سيئر نم رارقب زوجي راكتح اال عنمو ةسفانملا عيجشت نوناق يف درو ام عم ضرعتي ال (25)امب ةدام

. ئراوطلا و ثراوكلا حاالت يف ةيساس األ علسلا راعس أل ايلعلا فوقسلا ديدحت سلجملا ةقفاوم دعب ءارزولا

امب كرامجلا و بئارضلا نم ةيفعملا ةيساس األ علسلا راعسأ ىلع ةباقرلا و فارش باإل ةرازولا موقت (26) ةدام

. ةرربم ريغ ةيرعس ةدايز دحألي عضول بسانملا تقولا يف لخدتلا ةرازولل لفكي

رثكأ وأ ةعلس ةفاضإب رارق رادصإ ريزولا نم رربم ضرع ىلع ًءانب ءارزولا سلجم سيئرل قحي (27) ةدام

. نوناقلا اذه يف ةدراولا ةيرورضلا علسلا ىلإ

دعبو ريزولا ضرع ىلع ًءانب ءارزولا سلجم سيئر نم رارقب نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا لاالةحئ ردصت (28) ةدام

. رهشأ ثالةث اهاصقأ خاللةدم كلذو سلجملا ةقفاوم

تاءارج اإل نوناقو تابوقعلا نوناقو يراجتلا نوناقلا ىلإ نوناقلا اذه هيلع صني مل اميف عجري (29) ةدام

. يندملا نوناقلا و ةيئازجلا

رخآ صن يأ ىغلي الهت،امك يدعتو 1990م ةنسل مقر(24) نيومتلا نوناق نوناقلا اذه بجومب ىغلي (30) ةدام

. خيرات نم ًاموي 30 .دعب نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتي

. ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ًاموي 30 دعب نوناقلا اذهب لمعُي (31) ةدام

  ءاعنص - ةيروهمجلا ةسائرب ردص

/1428ـه لوأ عيبر /11 خيراتب

/2007م سرام /28 قفاوملا

هللاصحلا  دبع يلع

ةيروهمجلا سيئر
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