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( 1  ) ةداملا

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 2006 ) زيمتلل  يناثلا  هللادبع  كلملازكرم  ماظن   ) ماظنلا اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

 . زيمتلل يناثلا  هللادبع  كلملازكرم  زكرملا : كلذ : ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  ماظنلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 
 . زكرملا ءانما  سلجم  سلجملا :

سلجملا .  سيئر  سيئرلا :
 . زكرملل يذيفنتلا  ريدملا  يذيفنتلا : ريدملا 

 . هاضتقمب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحا  بجومب  اهحنم  ررقتي  زيمتلل  يناثلا  هللا  دبع  كلملا  زئاوج  نم  ةزئاج  يا  ةزئاجلا :

( 3  ) ةداملا

يف ةظفاحم  يا  يف  بتاكم  وا  عورف  حتف  هلو  نامع  ةنيدم  يف  يسيئرلا  هزكرم  نوكي  يرادالاو  يلاملا  لالقتسالاب  عتمتي  زيمتلل ) يناثلا  هللا  دبع  كلملا  زكرم   ) ىمـسي زكرم  أشني 
 . ةكلمملا

( 4  ) ةداملا

زيمتلل .  ةيملاعلا  جذامنلاو  قفتي  امب  ةدوجلاو  عادبالاو  زيمتملا  ءادالا  ميهافمب  يعولا  رشن  قيرط  نع  زيمتلا  ةفاقث  رشن  أ .  يلي : ام  ىلازكرملا  فدهي 
يباجيالا سفانتلا  زيزعتو  ةيمـسرلا  ريغو  ةيمـسرلا  تائيهلاو  تاسـسؤملاو  ةيموكحلا  تاهجلا  ءادا  يف  روطتلاو  مدقتلا  ىدم  سايقل  ةيرايعم  سـساو  ةيداشرا  ةـيعجرم  ريفوت  .ب 

 . اهنيب

( 5  ) ةداملا

ريياعملاو سسالل  اقفو  كلذو  زيمتلل ) يناثلا  هللا  دبع  كلملا  ةزئاج   ) ىمست صخش  وا  ةكرش  وا  ةيمسر  ريغ  وا  ةيمسر  ةئيه  وا  ةرئاد  وا  ةسـسؤم  وا  ةرازو  يال  ةيونـس  ةزئاج  حنمت 
 . سلجملا اهدمتعي  يتلا  لوقحلاو 

( 6  ) ةداملا

ةلباق نيتنـس  ةدـمل  سيئرلا  نم  رارقب  نونيعي  ةعـست  نع  مهددـع  لقي  ةءافكلاو ال  ةربخلا  يوذ  نم  ءاضعالا  نم  ددـعو  ةـيماس ،  ةـيكلم  ةداراب  نيعي  سيئر  نم  سلجملا  فلأتي  أ . 
ديدجتلل . 

هبايغ .  لاح  يف  هماقم  موقي  سيئرلل  ابئان  هدقعي  عامتجا  لوا  يف  هئاضعا  نيب  نم  سلجملا  راتخي  .ب 
 . هل اررقمو  سلجملا  يف  اوضع  يذيفنتلا  ريدملا  نوكي  .ج 

( 7  ) ةداملا

اهليومت .  جمارب  كلذ  يف  امب  اهذيفنتل  ةمزاللا  جماربلاو  ططخلا  عضوو  زكرملل  ةماعلا  ةسايسلا  مسر  أ .  ةيلاتلا : تايحالصلاو  ماهملا  سلجملا  سرامي 
ةياغلا .  هذهل  اهفلؤي  ةنجل  ةيصوت  ىلع  ءانب  ةيلودلا  ريياعملا  عم  قفتي  امب  اهتعجارمو  اهدامتعاو  زيمتلا  سساو  ريياعم  دادعا  .ب 

ةياغلا .  هذهل  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  كلذو  اهل  حيشرتلاو  اهيف  ةكراشملا  سساو  ةزئاجلا  لوقح  دامتعا  .ج 
مييقتلا .  سساو  ريياعم  دامتعاو  اهئاضعاو  نيميقملا  ةئيه  سيئر  نييعت  .د 

ةزئاجلاب .  نيزئافلا  رايتخال  نيميقملا  ةئيه  تايصوت  ىلع  ةقداصملا  .ه 
اهفيلأت .  رارق  يف  اهماهم  ديدحتو  زكرملا  فادها  قيقحتل  رثكا  وا  ةنجل  فيلأت  .و 

هل .  ةيماتخلا  تانايبلاو  زكرملل  ةيونسلا  ةنزاوملا  عورشم  رارقا  .ز 
هباعتا .  ديدحتو  زكرملا  تاباسح  قيقدتل  ينوناق  بساحم  نييعت  .ح 

زكرملا .  لاوما  عاديال  رثكا  وا  كنب  ديدحت  .ط 
 . زكرملا لمعل  ةمزاللا  تاميلعتلا  رارقا  .ي 

( 8  ) ةداملا

مهنيب نم  نوكي  نا  ىلع  هئاضعا  ةيبلغا  روضحب  هتاعامتجال  ينوناقلا  باصنلا  نوكيو  كلذ  ىلا  ةجاحلا  تعد  املك  هبايغ  لاح  يف  هبئان  وا  هسيئر  نم  ةيطخ  ةوعدـب  سلجملا  عمتجي  أ . 
لقالا .  ىلع  هئاضعا  تاوصا  ةيبلغأب  هتارارق  ذختيو  هبئان  وا  سيئرلا 

 . هيلع ةضورعملا  رومالا  يف  هيأرب  سانئتسالل  هتاعامتجا  روضحل  صاصتخالاو  ةربخلا  يوذ  نم  صخش  يا  ةوعد  سلجملل  .ب 

( 9  ) ةداملا

اهتاذ .  ةقيرطلاب  هتامدخ  ىهنتو  ةيلاملا  هقوقح  رئاسو  هبتار  هاضتقمب  ددحي  سيئرلا  نم  رارقب  يذيفنتلا  ريدملا  نيعي  أ . 
ةيلاتلا : تايحالصلاو  ماهملا  يذيفنتلا  ريدملا  ىلوتي  .ب 

سلجملا .  تارارق  ذيفنت  ةعباتم  . 1
 . ريغلا ىدل  زكرملا  ليثمت  . 2

اهيلع .  عيقوتلاب  هضوفيو  سلجملا  اهرقي  يتلا  دوقعلا  عيقوت  . 3
ةيبيردتلا .  جماربلا  حارتقاو  ةيراشتسالاو  ةينفلا  زكرملا  نوؤش  ىلع  فارشالا  . 4

اهرارقال .  سلجملا  ىلا  اهميدقتو  هل  ةيماتخلا  تانايبلاو  هل  ةيريدقتلا  ةنزاوملاو  زكرملا  لامعا  نع  يونسلا  ريرقتلا  دادعا  . 5
 . سيئرلا وا  سلجملا  اهب  هفلكي  ىرخا  تايحالص  وا  ماهم  يا  . 6

( 10  ) ةداملا

ةيلود .  وا  ةيبرع  وا  ةيلحم  ةسسؤم  وا  ةهج  يا  نم  هل  مدقي  يذلا  يلاملا  معدلا  أ .  يلي : امم  زكرملل  ةيلاملا  دراوملا  نوكتت 
بيردتلاو .  تاساردلاو  ثوحبلا  لاجم  يف  زكرملا  اهمدقي  يتلا  تامدخلا  لدب  .ب 



 . سلجملا هيلع  قفاوي  ردصم  يا  نم  هل  مدقت  لاوما  ياو  تابهلاو  تاعربتلا  .ج 
( 11  ) ةداملا

 . ريغلل اهنع  لزانتلا  اهل  زوجي  الو  اهيلع  تلصح  يتلا  ةهجلل  ةيصخش  ةزئاجلا  ربتعت  أ . 
 . اهيلع هلوصح  خيرات  نم  ةنس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  قئاثولا  هذه  لمعتست  نا  ىلع  هقئاثو  ىلع  اهراعش  عبط  ةزئاجلاب  زئافلل  قحي  .ب 

( 12  ) ةداملا

( . زيمتلل يناثلا  هللا  دبع  كلملا  ةزئاج   ) مسا لمحت  ىرخا  ةزئاج  يا  حنم  ةهج  وا  صخش  يا  ىلع  رظحي 

( 13  ) ةداملا

27/12/2005 زكرملا .  يف  نيمدختسملاو  نيفظوملاو  ةيرادالاو  ةيلاملا  نوؤشلاب  ةقلعتملا  كلذ  يف  امب  ماظنلا  اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  سلجملا  ردصي 
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