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(1  ) ةداملا

نيعست دعب  هب  لمعيو  ةنسل 2012 )  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  عاطقل  ةدوجلا  طبضو  دامتعالا  زكرم  ماظن  ماظنلا (  اذه  ىمسي 
. ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  اموي 

(2  ) ةداملا

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

 . ينقتلاو ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  سلجم  نوناق  نوناقلا :

 . لمعلا ريزو  ريزولا :

 . ينقتلاو ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  سلجم  سلجملا :

 . نوناقلا ماكحا  قفو  لكشملا  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  عاطقل  ةدوجلا  طبضو  دامتعالا  زكرم  زكرملا :

 . زكرملا ريدم  ريدملا :

 . ماظنلا اذه  ماكحا  قفو  ةلكشملا  زكرملل  ةيهيجوتلا  ةنجللا  ةنجللا :

 . ةفلتخم تايوتسم  اهل  اهتعيبط  ثيح  نم  ةسناجتم  ةيفرح  لامعا  ةعومجم  ةنهملا :

دعاوق ماظن  ماكحا  قفو  ةفنصم  يه  امك  تاراهملا  ددحم  لماعلاو  رهاملا  لماعلاو  ينهملا  لماعلا  تايوتسم  ةثالثلا : ةينهملا  تايوتسملا 
 . ذفانلا نيينهملا  نيلماعلا  فينصت 

ةثالثلا ةينهملا  تايوتسملا  يف  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  جمارب  دحا  ذيفنتل  ماظنلا  اذه  ماكحا  قفو  ةدمتعملا  ةأشنملا  ةسسؤملا :
.

 . ينقتلاو ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  ريياعمل  اهتقباطم  ىدمو  ةيبيردتلا  جماربلا  تاجرخم  ةيعون  نم  ققحتلا  ةدوجلا : طبض 

(3  ) ةداملا

-: يلي ام  زكرملا  ىلوتي  نوناقلا ،  يف  اهيلع  صوصنملا  هتايحالصو  زكرملا  ماهم  ىلا  ةفاضالاب 

 . اهريوطتو ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  عاطقل  ةدوجلا  طبضو  دامتعالا  ريياعم  دادعإ  أ -

 . نيلماعلا نيينهملا  نيبردملاو  نيملعملا  يف  اهرفاوت  بجاولا  ريياعملا  دادعإ  ب -

 . ةثالثلا ةينهملا  تايوتسملل  اهريوطتو  اهئارجا  ميظنتو  ةينهملا  تارابتخالا  دادعإ  ج -

 . صاخلا عاطقلاو  ةقالعلا  تاذ  تاسسؤملا  عم  هريوطتو  زكرملا  لمعب  ةقالعلا  تاذ  ةيلمعلاو  ةيرظنلا  تارابتخالل  ينطو  كنب  دادعا  د -

 . ماظنلا اذه  ماكحا  قيبطتب  ةسسؤملا  مازتلا  ةعباتم  ه -

(4  ) ةداملا

:- نم لك  ةيوضعو  لمعلا  ةرازو  ماع  نيمأ  ةسائرب  زكرملل )  ةيهيجوتلا  ةنجللا  ىمست (  ةنجل  زكرملا  يف  لكشت  أ -

 . سيئرلل ًابئان  ريدملا  - 1

 . ميلعتلاو ةيبرتلا  ةرازو  نع  لثمم  - 2

 . ةيندرالا ةحلسملا  تاوقلا  نع  لثمم  - 3

 . ينهملا بيردتلا  ةسسؤم  نع  لثمم  - 4

 . يلاعلا ميلعتلا  تاسسؤم  دامتعا  ةئيه  نع  لثمم  - 5



 . ريزولا اهراتخي  ةيمسر  ةعماج  نع  لثمم  - 6

ةلباق نيتنس  ةدمل  ريزولا  امهراتخي  زكرملا  لمعب  ةقالعلا  تاذ  تاعاطقلا  نالثمي  صاخلا  عاطقلا  نم  ةءافكلاو  ةربخلا  يوذ  نم  نينثا  - 7
 . ديدجتلل

ةعباتمو اهتارارقو  اهتاسلج  رضاحم  نيودتو  اهلامعأ  لودج  دادعإ  ىلوتي  ةنجلل  رس  نيمأ  زكرملا  يفظوم  نيب  نم  ةنجللا  سيئر  يمسي  ب -
 . اهتالجسو اهدويق  ظفحو  اهذيفنت 

(5  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ةنجللا  ىلوتت 

 . اهرارقال سلجملل  اهعفرو  زكرملل  ةماعلا  ةسايسلا  دادعا  أ -

 . اهرارقإل سلجملل  اهعفرو  اهنم  يا  ريوطتو  ةدوجلا  طبضو  دامتعالا  ريياعم  ةسارد  ب -

 . هماهمب مايقلا  ىلع  زكرملا  ةدعاسمل  ةمزاللا  لمعلا  قرفو  ةينفلا  ناجللا  ليكشت  ج -

 . هتابلطتمو لمعلا  قوس  تاجايتحا  عم  ةينهملا  جماربلا  ةمءالم  ىدمل  يرود  مييقت  ءارجإ  د -

 . اهب سلجملا  اهلفكي  ىرخا  ماهم  يا  ه -

(6  ) ةداملا

روضحب اينوناق  اهعامتجا  نوكيو  ةجاحلا ،  تعد  املك  وا  رهش  لك  لقالا  ىلع  ةرم  هبايغ  دنع  هبئان  وأ  اهسيئر  نم  ةوعدب  ةنجللا  عمتجت 
حجري تاوصألا  يواست  لاح  يفو  اهئاضعأ ،  تاوصأ  ةيرثكأب  اهتارارق  ذختتو  مهنيب ،  نم  هبئان  وأ  سيئرلا  نوكي  نأ  ىلع  اهئاضعأ  ةيبلغأ 

 . عامتجالا سيئر  هعم  توص  يذلا  بناجلا 

(7  ) ةداملا

 . زكرملل ًاريدم  لمعلا  ةرازو  يفظوم  نيب  نم  ريزولا  يمسي  أ -

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ريدملا  ىلوتي  ب -

 . اهذيفنت ةعباتمو  ةنجلل  اهميدقتو  زكرملا  لامعأب  ةقلعتملا  جماربلاو  ططخلا  دادعإ  - 1

 . هيف لمعلا  ريس  نسح  نمضي  امب  يرادالا  هزاهج  ىلع  فارشالاو  زكرملا  لامعا  ةرادا  - 2

 . اهتبقارمو ةينهملا  تارابتخالا  ريس  ىلع  فارشالا  - 3

 . ةنجللا وا  ريزولا  اهب  هفلكي  ىرخا  ماهم  يا  - 4

(8  ) ةداملا

:- يلي ام  رفاوت  ةسسؤملا  صيخرتل  طرتشي 

 . سلجملا اهددحي  يتلا  تاصصختلا  ىدحا  يف  ىندا  ادح  ىلوالا  ةيعماجلا  ةداهشلا  ىلع  لصاح  ةسسؤملا  ةرادال  غرفتم  ريدم  أ -

ةيفصلا فرغلاو  ةرادالل  ةيحيضوتلا  ةيسدنهلا  تاططخملا  نم  ةخسنو  لوصالا  بسح  قدصم  ةسسؤملل  راجيا  دقع  وأ  ةيكلم  دنس  ب -
 . تاربتخملاو لغاشملاو  تاشرولاو  تاعاقلاو 

 . ةسسؤملا يف  نيبردتملا  دادعاو  مهددع  بسانتي  يرظنلاو  يلمعلا  بيردتلل  ةبيردت  ةئيه  ءاضعا  ج -

 . ةينهملا ةمالسلاو  ةحصلا  تابلطتمو  لغاشملاو  تاشرولا  ىلا  ةفاضالاب  ةيفص  افرغو  بتاكم  لمشي  ةسسؤملل  لقتسم  رقم  د -

(9  ) ةداملا

:- يلي ام  رفاوت  ةسسؤملا  دامتعال  طرتشي 

 . ةينهملا جماربلا  ذيفنتل  ةمئالملا  ةيبيردتلا  تامزلتسملا  أ -

 . هتابلطتم عيمجو  ةيبيردتلا  هرصانعو  هتدمو  هاوتسمو  جمانربلا  مسا  اهيف  نيبم  ينهملا  جمانربلل  ةيبيردت  ةطخ  ب -

 . ينهملا جمانربلا  اهنمضتي  يتلا  ةيبيردتلا  رصانعلا  يطغت  ةيلمعو  ةيرظن  ةيميلعت  ةدام  ج -

 . ةيبيردت ةعومجم  لكل  ًايوبرتو  ًاينف  لهؤم  دحاو  بردم  د -

(10  ) ةداملا



صوصنملا دامتعالا  طورش  رفاوت  ةطيرش  ىرخا  تاعيرشت  ماكحا  ىضتقمب  ةمئاق  تاسسؤمل  ةيبيردت  جمارب  دامتعا  زكرملل  زوجي 
 . ماظنلا اذه  نم  ( 9 ةداملا (  يف  اهيلع  صوصنملا 

(11  ) ةداملا

 . ةمزاللا تانايبلاو  قئاثولا  هب  اقفرم  ةياغلا  هذهل  دعملا  جذومنلا  ىلع  زكرملا  ىلا  دامتعالا  وا  صيخرتلا  بلط  مدقي  أ -

عقوم ىلع  فشكلا  ءارجا  كلذ  يف  امب  ماظنلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلا  رفاوت  نم  ققحتلاو  بلطلا  ةسارد  زكرملا  ىلوتي  ب -
 . اهتازيهجتو اهلغاشمو  ةسسؤملا 

 . هميدقت خيرات  نم  اموي  نيتس  لالخ  دامتعالا  وا  صيخرتلا  بلط  نأشب  هرارق  ريدملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  ردصي  ج -

يف اهيلع  صوصنملا  طورشلا  رفاوت  ةطيرش  ةسسؤملا  بلط  ىلع  ءانب  امهنم  يا  ديدجت  متيو  نيتنس  دامتعالا  وا  صيخرتلا  ةدم  نوكت  د -
 . هاضتقمب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه 

(12  ) ةداملا

عالطالا يف  قحلا  زكرمللو  تاونس ،  سمخ  ةدمل  نيبردتملاو  يبيردتلا  رداكلاب  ةقلعتملا  تالجسلاو  تانايبلاب  ظافتحالا  ةسسؤملا  ىلع 
 . تقو يا  يف  اهيلع 

(13  ) ةداملا

تابلطتملل هلامكتسا  دعب  ةنهملا  ةلوازم  رابتخال  مدقتملا  زايتجا  ةثالثلا  ةينهملا  تايوتسملا  نم  يال  ةنهملا  ةلوازم  ةزاجا  حنمل  طرتشي  أ -
 . هاضتقمب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحا  قفو  طورشلاو 

 . اهتدم ءاهتنا  خيرات  نم  اموي  نيتنس  لالخ  اهديدجت  متي  نا  ىلع  تاونس  سمخ  ةدمل  ةنهملا  ةلوازم  ةزاجإ  حنمت  ب -

(14  ) ةداملا

 . ينهم جمانرب  لك  دامتعا  نع  ارانيد  نوسمخو  صيخرتلا  نع  رانيد  ةئامثالث  هرادقم  امسر  زكرملا  يفوتسي  - 1 أ -

 . ةرقفلا هذه  نم   ( 1 دنبلا (  يف  هيلع  صوصنملا  دامتعالا  موسر  نم  ماعلا  عاطقلا  يف  اهذيفنت  متي  يتلا  ةينهملا  جماربلا  ىنثتست  - 2

:- ةيلاتلا موسرلا  ةينهملا  تارابتخالا  ءارجا  نع  زكرملا  يفوتسي  ب -

 . ينهملا لماعلل  ارانيد  نيعبرا  - 1

 . رهاملا لماعلل  ارانيد  نيثالث  - 2

 . تاراهملا ددحم  لماعلل  ارانيد  نيرشع  - 3

:- ةيلاتلا موسرلا  ةنهملا  ةلوازم  ةزاجإ  حنم  نع  زكرملا  يفوتسي  ج -

 . اهديدجت وا  ةزاجإلا  رادصإ  نع  ريناند  ةرشع  - 1

 . دقاف لدب  رادصا  نع  ريناند  ةسمخ  - 2

(15  ) ةداملا

 . هاضتقمب ةرداص  اهنأك  ماظنلا  اذه  ماكحا  ذافن  لبق  ةرداصلا  ةنهملا  ةلوازم  تازاجا  عيمج  ربتعت 

(16  ) ةداملا

دعب الا  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلا  ةلوازم  ماعلا ،  عاطقلا  تاسسؤم  ريغ  نم  ةسسؤم ،  يال  زوجي  نوناقلا ال  ماكحا  ةاعارم  عم  أ -
 . ماظنلا اذه  ماكحا  قفو  اهذفنت  يتلا  بيردتلا  جمارب  دامتعا 

لاح يفو  راذنالا ،  يف  ةددحملا  ةدملا  لالخ  ةفلاخملا  ةلازإل  اهراذنإ  متي  ماظنلا  اذه  ماكحا  نم  يأل  ةسسؤملا  ةفلاخم  لاح  يف  ب -
 . اهذفنت يتلا  جماربلا  دامتعا  ءاغلاو  ةسسؤملا  صيخرت  ءاغلإ  ريزولا  نم  رارقب  متي  ةفلاخملا  يف  رارمتسالا 

(17  ) ةداملا

 . هذافن خيرات  نم  رهشا  ةتس  زواجتت  ةدم ال  لالخ  هماكحال  اقفو  اهعاضوا  قيفوت  ماظنلا  اذه  ماكحا  ذافن  لبق  ةمئاقلا  تاسسؤملا  ىلع 

(18  ) ةداملا



 . ماظنلا اذه  ماكحا  عم  هيف  ضراعتي  يذلا  ىدملا  ىلا  رخآ  ماظن  اذه  يف  درو  صن  يأب  لمعي  ال 

(19  ) ةداملا

 . ماظنلا اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  ريزولا  ردصي 

17/4/2012 م.
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