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(1  ) ةداملا

. ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 2006 )  باهرإلا  عنم  نوناق  نوناقلا (  اذه  ىمسي 

(2  ) ةداملا

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

. ةيمشاهلا ةيندرالا  ةكلمملا  ةكلمملا :

. ةلودلا نما  ةمكحم  ماع  يعدم  ماعلا : يعدملا 

. نوناقلا ماكحال  ًاقفو  ينما  صاصتخا  تاذ  ةيندرا  ةيمسر  ةهج  يأ  ةينمألا : ةزهجألا 

وأ يدرف  يمارجإ  عورشمل  اذيفنت  عقي  هلئاسو  وأ  هضارغأو  هثعاوب  تناك  ايأ  هنع  عانتمالا  وأ  هب  ديدهتلا  وأ  دوصقم  لمع  لك  يباهرإلا : لمعلا 
نيب بعرلا  ءاقلإ  وأ  ماعلا  ماظنلاب  لالخإلا  كلذ  نأش  نم  ناك  اذإ  ةنتف  ثادحإ  وأ  رطخلل  هنمأو  عمتجملا  ةمالس  ضيرعت  هنأش  نم  يعامج 

وأ ةيلودلا  قفارملا  وأ  ةصاخلا  كالمألا  وأ  ةماعلا  كالمألاو  قفارملا  وأ  ةئيبلاب  ررضلا  قاحلإ  وأ  رطخلل  مهتايح  ضيرعت  وأ  مهعيورت  وأ  سانلا 
ةمظنم وا  ةيعرش  ةطلس  ماغرإ  وأ  رطخلل  ةيداصتقالا  وأ  ةينطولا  دراوملا  ضيرعت  وأ  اهيلع  ءاليتسالا  وأ  اهنم  يأ  لالتحا  وأ  ةيسامولبدلا  تاثعبلا 

 . ةمظنألا وأ  نيناوقلا  وأ  روتسدلا  قيبطت  ليطعت  وأ  هنع  عانتمالا  وأ  لمع  يأب  مايقلا  ىلع  ةيميلقا  وأ  ةيلود 

(3  ) ةداملا

:- ةروظحملا ةيباهرإلا  لامعألا  مكح  يف  ةيلاتلا  لامعألا  ربتعت  رخآ ،  نوناق  يأ  وأ  تابوقعلا  نوناق  ماكحأ  ةاعارم  عم 

نييباهرإلا ليومت  وأ  يباهرإ  لمع  باكترال  اهمادختسا  دصقب  اهريبدت  وأ  اهعمج  وأ  لاومألا  ميدقتب  ةرشابم  ريغ  وأ  ةرشابم  ةليسو  يأب  مايقلا  أ -
 . اهحلاصم وأ  اهينطاومب  قلعتم  اهجراخ  وأ  ةكلمملا  لخاد  عقي  مل  مأ  لمعلا  عقو  ءاوس 

عقت ةيرأث  لامعأ  رطخل  نييندرألا  ضرعت  وأ  ةيبنجأ  ةلودب  اهتالص  ركعت  وأ  ةيئادع  لامعأ  رطخل  ةكلمملا  ضرعت  نأ  اهنأش  نم  لامعأب  مايقلا  ب -
 . مهلاومأ ىلع  وأ  مهيلع 

هذهل مهبيردت  وأ  اهب  قاحتلالل  صاخشأ  دينجت  ةلواحم  وأ  دينجت  وأ  ةيباهرإ  تاميظنت  وأ  ةحلسم  تاعامج  يأب  قاحتلالا  ةلواحم  وأ  قاحتلالا  ج -
 . اهجراخ وأ  ةكلمملا  لخاد  ءاوس  ةياغلا 

ةكلمملا يف  ةيباهرإ  لامعأ  باكترا  دصقب  لمع  يأل  اهنم  يأ  ةسرامم  وأ  ةيعمج  وأ  ميظنت  وأ  ةعامج  يأل  وأ  اهيلا  باستنالا  وأ  ةيعمج  سيسأت  د -
 . جراخلا يف  اهحلاصم  وأ  اهينطاوم  دض  وأ 

وأ ةيباهرإ  لامعأب  مايقلا  ليهستل  ينورتكلا  عقوم  ءاشنإ  وأ  مالعا  وا  رشن  ةليسو  يأ  وأ  ةيتامولعملا  ةكبشلا  وأ  تامولعملا  ماظن  مادختسا  ه -
وأ نييندرألا  ضيرعت  هنأش  نم  لمع  يأب  مايقلا  وأ  اهليومت  وأ  اهراكفأل  جيورتلا  وأ  ةيباهرإ  لامعأب  موقت  ةيعمج  وأ  ميظنت  وأ  ةعامجل  معد 

 . مهيلع عقت  ةيماقتنا  وأ  ةيئادع  لامعأ  رطخل  مهتاكلتمم 

وأ ةبهتلم  وأ  ةيعاعشا  وأ  ةيموثرج  وأ  ةيواميك  وأ  ةماس  وأ  ةعقرفم  ةدام  ميلست  وأ  عيب  وأ  لقن  وأ  ريدصت  وأ  داريتسا  وأ  عنص  وأ  زارحا  وأ  ةزايح  و -
ىلع وأ  ةيباهرإ  لامعأب  مايقلل  اهمادختسا  دصقب  هجو  يأ  ىلع  اهنم  يأب  لماعتلا  وأ  رئاخذ  وأ  ةحلسأ  وأ  داوملا  هذه  مكح  يف  وه  ام  وأ  ةقراح 

 . عورشم ريغ  هجو 

 . شرعلا ءايصوأ  دحأ  وأ  دهعلا  يلو  وأ  ةكلملا  وأ  هتيرح  وأ  كلملا  ةايح  ىلع  ءادتعالا  ز -

روتسدلا نم  ةدمتسملا  اهفئاظو  ةسرامم  نم  اهعنم  وأ  روتسدلا  بجومب  ةمئاقلا  تاطلسلا  دض  حلسم  نايصع  ةراثإ  دصقب  فرتقي  لعف  لك  ح -
 . ةعورشم ريغ  قرطب  ةلودلا  روتسد  رييغت  وأ 

 . ةيصوصللا لامعأ  نم  رخآ  لمع  يأ  باكترا  وا  لاومألا  وا  صاخشألا  ىلع  يدعتلاو  ةراملا  بلس  دصقب  ةباصع  ليكشت  ط -

(4  ) ةداملا

نا ماعلا  يعدملل  زوجيف  يباهرا  طاشنب  ةقالع  صاخشا  نم  ةعومجم  وا  صاخشالا  دحأل  ناب  ساسا  تاذ  ةمولعم  ماعلا  يعدملل  تدرو  اذا  أ -
:- ةيتآلا تارارقلا  نم  ايا  ردصي 

. هتالاصتا لئاسوو  هتاكرحتو  هب  هبتشملا  ةماقإ  لحم  ىلع  ةباقرلا  ضرف  -1

. هب هبتشم  صخش  يأ  رفس  عنم  -2



. نوناقلا اذه  ماكحأل  اقفو  يباهرإ  طاشنب  ةقالع  هل  ءيش  يأ  ىلع  ظفحتلاو  هب  هبتشملا  صخشلا  دجاوت  ناكم  شيتفت  -3

. ةيباهرإ تاطاشنب  اهتقالعب  هبتشي  لاومأ  يأ  ىلع  يظفحتلا  زجحلا  ءاقلإ  -4

 . رهش ةدمل  لوعفملا  يراس  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحا  ىضتقمب  رداصلا  رارقلا  نوكي  ب -

اهيلع يتلاو  ةلودلا  نمأ  ةمكحم  ىدل  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحال  ًاقفو  هقحب  ردصي  يذلا  رارقلا  يف  نعطي  نا  هب  هبتشملل  زوجي  ج -
خيرات نم  مايا  ةثالث  ةدم  لالخ  رارقلا  اذهب  نعطلا  هب  هبتشملل  قحي  ضفرلا  لاح  يفو  اهيلا ،  هميدقت  نم  دحاو  عوبسا  ةدم  لالخ  نعطلاب  تبلا 

. اهيلا هدورو  خيرات  نم  دحاو  عوبسا  ةدم  لالخ  هب  لصفلا  اهيلع  يتلاو  زييمتلا ،  ةمكحم  ىلا  هغيلبت 

لالخ زييمتلا  ةمكحم  ماما  هيلع  ىكتشملا  نم  نعطلل  ةلباق  اهيلا ،  ةيضقلا  ةلاحا  دعب  ةلودلا  نما  ةمكحم  نع  ةرداصلا  ضفرلا  تارارق  نوكت  د -
. اهيلا هدورو  خيرات  نم  دحاو  عوبسا  ةدم  لالخ  نعطلاب  لصفلا  اهيلعو  هغيلبت ،  خيرات  نم  مايا  ةثالث 

(5  ) ةداملا

نأ يباهرإ  طاشنب  ةلص  تاذ  تامولعم  ىلع  علطا  وا  يباهرا  ططخم  دوجوب  ملع  صخش  لك  ىلع  رخآ ،  عيرشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع 
. جراخلا يف  اهحلاصم  وا  اهينطاوم  دض  وا  ةكلمملا  لخاد  ةينمألا  ةزهجألا  وا  ماعلا  يعدملا  غالبإب  موقي 

(6  ) ةداملا

وا تاونس  ثالث  ىلإ  رهشأ  ةتس  نم  سبحلاب  بقاعي  يباهرإ  لمع  نع  ةقلتخم  وا  ةللضم  وا  ةبذاك  اهنا  ملعي  وهو  تامولعم  ميدقتب  موقي  نم  لك 
. ًاعم نيتبوقعلا  اتلكب  وا  رانيد  فآلا  ةثالث  ىلع  ديزت  الو  رانيد  فلا  نع  لقت  ةمارغب ال 

(7  ) ةداملا

:- رخآ نوناق  يأ  يف  اهيلع  صنلا  درو  دشأ  ةبوقع  يأب  لالخإلا  مدع  عم 

:- يلي ام  يباهرإلا  لمعلا  نع  مجن  اذإ  ةدبؤملا  ةقاشلا  لاغشألاب  بقاعي  أ -

 . ىرخأ ةأشنم  يأ  وأ  لقن  ةليسو  يأ  وأ  ةرئاط  وأ  ةنيفس  وأ  ةيعانص  ةسسؤم  وأ  ةصاخ  وأ  ةماع  ةيانب  يف  ايئزج  ولو  ررضلا  قاحلإ  - 1

 . اهتاكبش قارتخا  وأ  بوساحلا  ةمظنأو  تالاصتالا  لبس  ليطعت  - 2

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  مادعإلاب  يباهرإلا  لمعلا  بكترم  بقاعي  ب -

 . ناسنإ توم  ىلا  يباهرإلا  لمعلا  ىضفأ  اذإ  - 1

 . رثكأ وأ  صخش  هيف  ناكو  ةيئزج  وأ  ةيلك  ةروصب  ءانب  مده  ىلا  يباهرإلا  لمعلا  ىضفأ  اذإ  - 2

وأ ةيموثرجلا  وأ  ةيئابولا  وأ  ةقرحملا  وأ  ةماسلا  تاجتنملا  وأ  ةبهتلملا  وأ  ةرجفتملا  داوملا  مادختساب  يباهرإلا  لمعلا  باكترا  مت  اذإ  - 3
 . داوملا هذه  مكح  يف  وه  ام  وأ  رئاخذ  وأ  ةحلسأ  ةطاسوب  وأ  ةيعاعشالا  وأ  ةيواميكلا 

ةقاشلا لاغشألاب  نوناقلا  اذه  نم  ( 3  ) ةداملا نم  ه )  ) و د )  ) و ج )  ) و ب )  ) و أ )  ) تارقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  لاعفألا  بكترم  بقاعي  ج -
رشع نع  لقت  ةدمل ال  ةتقؤملا  ةقاشلا  لاغشألاب  اهتاذ  ةداملا  نم  ط )  ) و و )  ) نيترقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  لاعفالا  بكترم  بقاعيو  ةتقؤملا 

 . تاونس

ةدبؤملا ةقاشلا  لاعشألا  ةبوقعلا  نوكتو  مادعإلاب  نوناقلا  اذه  نم  ( 3  ) ةداملا نم  ز )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  لاعفألا  بكترم  بقاعي  د -
 . ةايحلا ددهي  ءادتعالا ال  ناك  اذإ 

 . ةدبؤملا ةقاشلا  لاغشألاب  نوناقلا  اذه  نم  ( 3  ) ةداملا نم  ح )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  لاعفألا  بكترم  بقاعي  ه -

كلذ يف  امب  كارتشالا  روص  نم  ةروص  يأب  نوناقلا  اذه  نم  ( 3  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  مئارجلا  نم  ةميرج  يأ  يف  كيرشلا  بقاعي  و -
اهجراخ وأ  ةكلمملا  لخاد  ةميرجلا  تبكترا  ءاوس  يلصألا  لعافلا  ةبوقعب  اهباكترا  يف  ةدعاسملا  وأ  اهيلع  ضيرحتلا  وأ  ةميرجلا  يف  لخدتلا 

 . هيف اعورش  مأ  اصقان  مأ  امات  هل  فلؤملا  لعفلا  ناكأ  ءاوس  امات  يباهرالا  لمعلا  ربتعيو 

باكترا ىلع  ةضورفملا  اهتاذ  ةبوقعلاب  نوناقلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  مئارجلا  نم  مرج  يأ  باكترا  فدهتست  يتلا  ةرماؤملا  ىلع  بقاعي  ز -
 . هسفن مرجلا 

فعاضتو نوناقلا  اذه  نم  ( 5  ) ةداملا ماكحأ  فلاخي  نم  لك  تاونس  ثالث  ىلع  ديزت  الو  رهشا  ةثالث  نع  لقت  ةدم ال  سبحلا  ةبوقعب  بقاعي  ح -
 . اماع افظوم  فلاخملا  ناك  اذا  ةبوقعلا 

 . لقالا ىلع  تاونس  سمخ  ةدمل  ةقاشلا  لاغشألاب  رخآ  يباهرإ  لمع  لك  ىلع  بقاعي  ط -

(8  ) ةداملا

. نوناقلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  مئارجلا  يف  رظنلاب  ةلودلا  نما  ةمكحم  صتخت 

(9  ) ةداملا

. نوناقلا اذه  ماكحا  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 




