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ةمدقملا

(80  ) مقر ةيميظنتلا  لكايهلا  ريوطتو  ةيموكحلا  رئاودلا  ثادحتسا  ماظن  نم  ( 15  ) ةداملا ماكحأل  دانتسالاب  خيراتب 1/11/2015 –  ةدقعنملا  هتسلج  يف  ءارزولا  سلجم  ررق  * 
:- يلاتلا اهلكشب  ةنسل 2015  ةيميظنتلا  لكايهلا  ريوطت  تاميلعت  ىلع  ةقفاوملا  ةنسل 2012 – 

( 1  ) ةداملا

.ءارزولا سلجم  نم  اهرارقإ  خيرات  نم  اهب  لمعيو  ةنسل 2015 " ةيميظنتلا  لكايهلا  ريوطت  تاميلعت  تاميلعتلا "  هذه  ىمست 

( 2  ) ةداملا

ةنيرقلا لدت  مل  ام  تاميلعتلا  هذه  يف  تدرو  امنيأ  هتاليدعتو  ةنسل 2012  ( 80  ) مقر ةيميظنتلا  لكايهلا  ريوطتو  ةيموكحلا  رئاودلا  ثادحتـسا  ماظن  يف  ةدراولا  تافيرعتلا  دمتعت  أ -
.كلذ ريغ  ىلع 

.ذفانلا ةيميظنتلا  لكايهلا  ريوطتو  ةيموكحلا  رئاودلا  ثادحتسا  ماظن  تاميلعتلا  هذهب  درو  امنيأ  ماظنلاب  دصقي  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  تاياغل  ب -

( 3  ) ةداملا

.ةذفانلا ةمظنألاو  نيناوقلا  عم  هيف  ضراعتت  يذلا ال  ىدملا  ىلإ  ةرئادلا  ىلع  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  يرست 

( 4  ) ةداملا

:- يلي امل  ًاقفو  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلا  لوح  ةرازولا  عم  قفاوتلاو  قيسنتلا  متي 

قيـسنتلاو طيطختلا  ةنجل  لالخ  نم  وأ  ةياغلا  هذهل  لكـشت  ةيلخاد  ةنجل  تايـصوتب  ةززعم  ليدعتلا  تارربمو  يميظنتلا  اهلكيه  ىلع  اهلاخدإ  دارملا  تاليدعتلا  دادعإب  ةرئادـلا  موقت  أ -
.ةرئادلاب صتخملا  عجرملا  ىلإ  اهتايصوت  عفرب  ةنجللا  هذه  موقت  ثيحب  ةعباتملاو 

يف نيينعملا  عم  اهتـشقانمو  ةبولطملا  تاليدعتلا  ةـساردب  اهرودـب  موقت  يتلاو  ةرازولا  ةـبطاخم  متي  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلإ  راشملا  ةـنجللا  تايـصوت  رارقإ  دـعب  ب -
.اهب لومعملا  تاعيرشتلا  ءوض  يف  ةرئادلا 

.اهل يميظنتلا  لكيهلا  وأ  ةرئادلل  يرادالا  ميظنتلا  ماظن  ىلع  ليدعت  يأ  ءارجإ  دنع  ماظنلا  نم  ( 3  ) ةداملا ماكحأ  ةاعارم  ةرئادلا  ىلع  ج -

( 5  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  تققحت  اذإ  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلا  ىلع  ليدعت  يأ  يف  رظنلا  متي 

.يميظنتلا لكيهلل  ةعجارم  رخآ  ىلع  تاونس  ثالث  ةدم  يضم  أ -

.اهنم يأ  ليدعت  وأ  ءاغلإ  وأ  ةرئادلل  ةديدج  ماهم  ةفاضإ  ب -

(. ةمكوحلا رييغت  ماهملا ، لقن  طابترالا ، رييغت  ءاغلإلا ، جمدلا ،  ) يموكحلا زاهجلا  ةلكيه  ةداعإ  تايلمع  نم  يأل  ةرئادلا  عوضخ  ج -

ةرم ليدعتلا  تارم  ددع  زواجتي  نا ال  ىلع  اهلمع  تاءارجإ  ريوطت  وأ  ةيجيتارتسالا ، اهططخ  ذيفنت  نم  اهنيكمتل  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلا  ليدعت  وأ  ةـعجارمل  ةـّحلم  ةـجاح  روهظ  د -
.نكمأ ام  ةنسلا  يف  ةدحاو 

( 6  ) ةداملا

.ةلصتم طوطخب  اهطبر  متيو  لصتم  عبرم  وأ  ليطتسمب  يميظنتلا  لكيهلا  ططخم  يف  ةيميظنت  ةدحو  لك  نع  ربعي  .1 أ -

.عطقتم طخب  اهطبر  متي  ةلصتم  ةرئادب  ةمئادلا  ناجللاو  سلاجملا  نع  ربعي  . 2

: يلي ام  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلا  ططخم  دادعإ  دنع  ىعاري  ب -

.يميظنتلا لكيهلا  ىلع  ةرئادلا  تاعيرشت  بجومب  ةلكشملا  سلاجملا  راهظإ  . 1

.يميظنتلا لكيهلا  ىلع  ةدحاو  ةيعجرمب  ةيميظنتلا  ةدحولا  طبر  . 2

.يميظنتلا لكيهلا  ىلع  تايحالصلا  ضيوفت  نع  جتنت  يتلا  تالماعملا  ريس  طخ  راهظإ  مدع  .3

.ةرئادلل ةيساسألا  ةينفلا  ماهملا  ذيفنت  ىلوتت  يتلا  طقف  ةمئادلا  ناجللا  راهظإ  . 4

( 7  ) ةداملا

"...( قودنص "" بتكم "" ةدحو  )" لاثملا ليبس  ىلع  ماظنلا  نم  ( 6  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  ةيرادإلا  تايوتسملا  نع  فلتخت  تايمسمب  ةيميظنت  تادحو  ثادحتسا  لاح  يف 
ىندأ يرادإ  ىوتـسم  ةيميظنتلا  تادحولا  هذهب  طبتري  نأ  زوجي  امك  لمعلا  ةعيبط  هيـضتقت  ام  بسح  يرادإ  ىوتـسم  يأب  يميظنتلا  لكيهلا  ىلع  تادحولا  هذـه  طبر  ةرئادـلل  زوجيف 

.ماظنلا نم  ( 6  ) ةداملا يف  ةدراولا  ةيرادإلا  تايوتسملا  لسلست  بسح 

( 8  ) ةداملا

عقوملا ثدحتـسي  ةلاحلا  هذه  يفو  ماعلا ، ريدملا  ماعلا / نيمألاب  طبتري  هنإف  ماعلا  ريدملا  / ماعلا نيمألل  بئان  ىمـسم  ىلع  ةرئادلا  لمعل  ةـمظانلا  تاعيرـشتلا  تنمـضت  لاح  يف  أ -
.ةرربم بابسألو  دودحلا  قيضأ  يف  ماع  ريدم  ماع / نيمأ  دعاسم  يفيظولا 



.ةقالعلا تاذ  ةيميظنتلا  تادحولا  هب  طبرتف  ةددحم  نوؤشل  ماعلا  ريدملا  ماعلا / نيمألل  دعاسم  ىمسم  ةرئادلل  يميظنتلا  لكيهلا  نمضت  اذا  ب -

( 9  ) ةداملا

.هتايحالصو هماهمب  ةقالعلا  تاذ  ةيميظنتلا  تادحولا  ضوفملاب  طبترت  نأ  نيضوفم  سلجم  ةرئادلل  ناك  اذإ  ىعاري  ةقالعلا  تاذ  تاعيرشتلا  ةاعارم  عم 
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