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(1  ) ةداملا

(2013  ) ةنسل ( 1  ) مقر يعوطتلاو )  صاخلاو  ماعلا  عاـطقلا  يف  ةيـسسؤملا  تاـناضحلا  صيخرت  تاـميلعت  تاـميلعتلا (  هذـه  ىمـست 
 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  اهرشن  خيرات  نم  اهب  لمعيو  ( 2005  ) ةنسل ( 52  ) مقر ةناضحلا  رود  ماظن  نم  ( 20  ) ةداملا ىضتقمب  ةرداصلا 

(2  ) ةداملا

:- كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  تلد  اذإ  الإ  هاندأ  اهل  ةصصخملا  يناعملا  تاميلعتلا  هذه  يف  ةدراولا  تارابعلاو  ظافلألل  نوكي 

(3  ) ةداملا

نم رثكأل  زوجيو  اهل ،  ةعبات  ةناضح  راد  ءاشنإ  تاونـس )   4 موي –  رمع  نم  ةناضحلا (  نس  يف  ءانبأ  مهيدـلو  نولماع  اهيدـل  يتلا  تاهجلل 
 . اهرقم نم  ةبيرق  ةقطنم  يف  اكرتشم  اناكم  ئيهت  نأ  ةهج 

(4  ) ةداملا

 . ةناضحلا راد  ءاشنإ  تاقفن  تاهجلا  كلت  لمحتتو  اهنم  أزجتي  ءزج ال  تاهجلا  كلت  لبق  نم  لمعلا  ناكم  يف  ةأشنملا  ةناضحلا  رود  ربتعت 

(5  ) ةداملا

مقر ةناضحلا  رود  صيخرت  ماظن  ماكحأ  قفو  ةلكـشملا  ةنجللا  نم  بيـسنت  ىلع  ءانب  ةيعامتجالا  ةـيمنتلا  ريزو  نم  رارقب  رادـلا  ءاشنإ  متي 
 . م ( 2005  ) ةنسل ( 52)

(6  ) ةداملا

:- هاندأ ةنيبملا  قئاثولاب  امعدم  ةينعملا  ةيريدملل  صيخرتلا  بلط  مدقي  أ -



 . صاخلا عاطقلل  ةعباتلا  ةكرشلا  وأ  ةسسؤملا  ليجست  ةداهش  نع  ةروص  - 1

 . ارجؤم راقعلا  ناك  نأ  لاح  يف  لوصألل  اقفو  قدصم  راجيإ  دقع  - 2

 . لوعفملا ةيراس  نهم  ةصخر  - 3

عاطقلل ةـعباتلا  تاهجلل  لـمعلا  نوناـق  نم  ةداملا 72  ماكحأل  ادانتـسا  ةـناضح  راد  ءاـشنإ  نمـضتت  لـمعلا  ةرازو  نع  ةرداـص  ةيـصوت  - 4
. صاخلا

 . ةعطقلا تاذل  عقوم  ططخمو  يضارأ  ططخم  عم  رودصلا  ثيدح  نوكي  نأ  ىلع  اهيلع  ةناضحلا  ةماقإ  يونملا  ةعطقلا  ليجست  دنس  - 5

ةحصلا ةرازو  يف  ةينعملا  ةيريدملا  لبق  نم  موتخمو  عقومو  ةحصلا  بيبط  لبق  نم  أبعم  ةيحصلا  طورشلا  لامكتساب  صاخلا  جذومنلا  - 6
.

ةناضحلا عقوم  ىلع  يسحلا  فشكلا  دعب  ةينفلا  ةنجللا  عم  اهتساردو  صيخرتلا  تابلط  مالتساب  ةينعملا  ةيريدملاب  ةرسألا  مسق  صتخي  ب -
:- يلي ام  نمضتيو  صيخرتلا  لوح  اهبيسنت  نمضتي  اريرقت  ةنجللا  دعتو  بلطلا  مالتسا  نم  نيعوبسأ  لالخ 

خبطملاو ةيحـصلا  اهتادحول  فصوو  اهتالاصو  اهفرغ  ددعو  اهتحاسمو  اهناونعو  اهمـسا  كلذ  يف  امب  ةناضحلاب  ةقلعتملا  ةيلوألا  تانايبلا  - 1
 . ةناضحلا اهمدختس  يتلا  ةيرمعلا  تائفلاو 

 ( . لفط لكل  عبرم  رتم  عقاوب 2  ةفرغ (  لك  ةحاسم  نم  مهبيصنو  ةناضحلا  يف  مهباعيتساب  حومسملا  لافطألا  ددع  - 2

 . لوعفملا ةيراس  لمع  دوقعو  ةناضحلا  يف  نيلماعلل  تدجو  نإ  ةيلمعلا  تاربخلاو  ةينهملاو  ةيميلعتلا  تالهؤملا  نع  روص  - 3

نم مهولخو  لمعلل  ةيحـصلا  مهتقايل  دـكؤت  ةحـصلا  ةرازو  زكارم  دـحأ  نع  ةرداص  ةـناضحلا  يف  نيلماـعلا  عيمجل  ضارمأ  ولخ  ةداهـش  - 4
 . رهشأ ةتس  لك  اهديدجتو  لوعفملا  ةيراسو  رودصلا  ةثيدح  نوكت  نأ  ىلع  ةيدعملاو  ةيراسلا  ضارمألا 

 . رودصلا ةثيدح  ةناضحلا  يف  نيلماعلا  عيمجل  ةيموكحم  مدع  تاداهش  - 5

يمـسر باتك  بجومب  ايطخ  ةينعملا  ةيريدملا  لبق  نم  لمعلا  بحاص  غالبإ  متي  ريرقتلا  اهنع  فشك  ةصقان  اطورـش  ةنجللا  تدـجو  اذإ  ج -
 . رهش ىلع  ديزت  نأ ال  ىلع  صقاونلا  لامكتسال  ةيفاك  ةدم  هل  ددحيو 

اعوفشم ةرازولا  يف  ةينفلا  ةيريدملا  ىلإ  هعفر  ةينعملا  ةيريدملا  ىلعف  طورشلل  فوتـسم  صيخرتلا  بلط  نأ  ةينفلا  ةنجللا  تدجو  اذإ  د -
 . ناعوبسأ اهاصقأ  ةدم  يف  هنأشب  رارقلا  ذاختال  ةنجللا  ريرقتب 

 . ةينفلا ةنجللا  بيسنت  خيرات  نم  ناعوبسأ  اهاصقأ  ةدم  لالخ  ضفرلا  وأ  لوبقلاب  ابسنم  هرارق  ريزولا  ردصي  ه -

(7  ) ةداملا

: يلي ام  ةناضحلا  ىنبم  يف  ىعاري 

 . اهل عبات  رواجم  ىنبم  وأ  ةهجلا  ىنبم  يف  ةناضحلا  ناكم  رايتخا  متي  نأ  أ -

 . ةماعلا ةمالسلاو  ةيئيبلاو  ةيحصلا  طورشلا  ققحيو  ةمئادلا  ءاشنإلا  داوم  نم  ءانبلا  نوكي  نأ  ب -

 . لفط لكل  عبرم  رتم )   2 عقاوبو (  ةفرغلا  ةحاسم  بسح  لافطألل  ةيباعيتسالا  ةقاطلا  ددحت  ج -

نكامأ نع  اديعبو  ةماعلا  ةحصلاب  ةراض  داوم  يأ  وأ  لاعتشالل  ةلباقلا  تاعدوتسملاو  ةيحصلا  ةراكملا  نع  اديعب  ةناضحلا  ناكم  نوكي  نأ  د -
 . يلاعلا طغضلا  كالسأو  ثولتلاو  جيجضلا 

 . انس ربكألا  لافطألا  نع  عضرلا  لافطألا  لصف  متي  ثيحب  ةناضحلا  ةفرغ  لصفل  بسانم  عطاق  لمع  ه -

(8  ) ةداملا

: ةناضحلا ةفرغ  يف  ةيلاتلا  تافصاوملا  ىعارت  نأو  ابسانم  ىنبملا  نوكي  نأ 

 . تاعدصتلاو ةبوطرلا  نم  ةيلاخ  نوكت  نأ  أ -

 . تاققشتلا نم  ةيلاخو  ءاسلم  اهناردج  نوكت  نأ  ب -

 . قئاوع ةيأ  وأ  ةدمعألا  نم  ةيلاخ  نوكت  نأ  ج -

 . ةيعيبط ةرانإ  تاذو  ةيوهتلا  ةديج  نوكت  نأ  د -

 . ةديج لخانمو  ةيامح  كبشب  ذفاونلا  دوزت  نأ  ه -

اهنع ضاعتـسي  اهدوجو  مدع  لاح  يفو  نمآ  لكـشب  ةاطغمو  مادختـسالل  ةحلاص  ةيزكرملا  ةئفدتلاب  ةدوزم  ةـياعرلا  راد  نوكت  نأ  بجي  و -
 . جهولا تاذ  ةيئابرهكلاو  ةلقنتملا  دوقولا  ىلع  ةدمتعملا  ةئفدتلا  لئاسو  مادختسا  عنميو  يئابرهك  رتيدرب 

اهيدل رفوتي  يتلا ال  تاسسؤملا  ةناضحلا  رود  ةنجل  نم  للعم  بيـسنتبو  كلذ  نم  ىنثتـسيو  ةيوستلا  وأ  يـضرألا  قباطلا  يف  نوكت  نأ  ز -
 . لافطألا ةيامحو  ةحصو  ةمالس  نمضت  يتلا  تاءارجإلا  ذاختا  ةطيرش  يضرأ  قباط 



(9  ) ةداملا

: يلي امل  اقفو  ةناضحلا  ةفرغ  يف  بسانملا  ثاثألا  رفوي 

 . لافطألل بسانمو  نمآ  ءاطغب  الماك  ةناضحلا  ةيضرأ  شرف  أ -

 . ةحلاصلاو ةبسانملا  رئاتسلاب  ذفاونلا  ديوزت  ب -

 . ةشرفلا نم  ءادتبا  مس  يواسي 30  اهعافترا  بناوج  تاذ  لافطألل  ةبسانمو  ةحلاص  ةيبشخ  ةرسأ  ج -

 . لفط لكب  ةصاخلا  ةيتوبثلا  قاروألا  ىلع  يوتحت  لافطألا  تافلم  ظفحل  نئازخ  د -

 . ةنمآ فاوحبو  ةحلاص  نوكت  نأ  ىلع  لافطألا  رامعأل  ةبسانم  طاشن  تالواط  ه -

. رهظلا عم  مس  يسركلا 21  عافترا  نوكي  ثيحب  ةنمآو  ةحلاص  مهرامعأو  لافطألا  دادعأل  ةبسانم  دعاقم  و -

 . هايملا ردصم  نم  ةبيرق  عضرلا  رايغل  ةصاخ  ةلواط  ز -

 . ةحلاص ةيئابرهك  ةسنكم  ح -

لخاد ةرارح ، "  نازيمو  يداع ،  صقم  مقعم ،  حورج ،  قصال  ةطبرأ ،  رتسالب ،  يبط ،  شاش  ىلع : يوتحي  ةيلوأ "  تافاعسإ  قودنص  ط -
 . لافطألا لوانتم  نع  اديعبو  ةناضحلا  ةفرغ 

مونلاو ةعاضرلاو  تارايغلاو  سبالملاو  لكألل  ةبسنلاب  لفطلل  ةيصخش  تاودأ  ريفوت  ةناضحلا  راد  تامدخ  نم  ديفتسم  صخش  لك  ىلع  ي -
 . ةفاظنلاو

ةفلتخم حاضيإ  لئاسو  صصقلاو ،  نيولتلاو  مسرلا  تاودأ  بيكرتلاو ،  كفلا  باعلأ  شامقلا ،  ىمد  لثم  ةيلسمو  ةيوبرتو  ةفداه  باعلأ  ك -
 . اهريغو

 . ةيحصلا تادحولا  لخادو  ةياعرلا  راد  لخاد  قالغإلا  ةمكحم  تالمهم  تالس  ريفوت  ل -

 . ةناضحلا راد  يف  اهريغو  تايولحلاو ،  سبيشلاو  رئاصعلا  عيب  عنمي  م -

: ىلع يوتحت  ةيلخاد  تانالعا  ةحول  ريفوت  ن -

 . ةناضحلا راد  ليجست  ةداهش  - 1

 . ىرخأ ةيموكح  ةهج  يأ  وأ  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  نم  ةرداصلا  ميماعتلا  - 2

 . ةناضحلا رادل  يمويلا  لمعلا  جمانرب  - 3

 . ةيرورضلا فتاوهلاب  ةمئاق  - 4

(10  ) ةداملا

ةـصاخلا يف  ةيحـصلا  تادـحولا  نع  ةلقتـسمو  مهدادـعأو  لافطألا  رامعأل  ةبـسانمو  ةـناضحلا  راد  نم  ةـبيرق  ةيحـص  تادـحو  رفوت  بجي 
 . ةحلاص ةلسغمو  ةيحص  ةفاطش  عم  دعقم  ىلع  لمتشت  تاهجلاب 

(11  ) ةداملا

دادعإ تاياغل  كلذو  ةـيوهتلا  لئاسو  هيف  رفوتم  اهنم ،  بيرق  ناكم  يفو  لافطألا  فرغ  نع  لقتـسم  ةـناضحلا  راد  يف  خـبطم  رفوت  بجي 
:- يتآلاب مازتلالا  عم  ةيوتسم  هتيضرأو  ةلوقصم  هناردج  نوكت  نأ  بجيو  اهظفحو  لافطألا  ةمعطأ 

 . يديألا لوانتم  نع  ةديعب  نيكاكسلاك  ةرطخلا  تاودألا  ءاقبإ  - 1

 . لافطألا لوانتم  نع  ةديعب  نوكت  نأ  ىلع  مكحم  لكشب  نئازخلا  قالغإ  - 2

 . يندملا عافدلا  تاميلعت  قفو  بسانم  ددعب  ةحلاص  قيرح  ةيافط  دوجو  - 3

 . ةيلخاد بيبانأ  لالخ  نم  ةلوصوم  نوكتو  خبطملا  جراخ  زاغلا  ةناوطسا  عضو  - 4

 . لافطألا ددع  عم  بسانتت  ةجالث  دوجو  - 5

 . تاعاضر مقعم  دوجو  - 6

حلاص ءام  رتلف  ريفوت  متي  نأو  ةماعلا  ةكبشلا  هايم  عاطقنا  دنع  نمآ  ردصم  نم  وأ  ةماعلا  ةكبشلا  نم  هايملاب  ةدوزم  ةناضحلا  نوكت  نأ  - 7
 . لافطألاب ةصاخلا  هايملا  براشم  يفو  خبطملا  يف 

 . ةفوشكم ريغ  كالسألاو  ةاطغم  ءابرهكلا  عطاوق  عيمج  نوكت  نأ  بجي  - 8

(12  ) ةداملا

طورـشلل اقفو  يفيظولا  رداكلا  نيعتب  مزتلتو  ةبـسانم  اهارت  يتلا  ةـقيرطلاب  ةـناضحلا  راد  ىلع  فارـشإلاو  ةرادـإلا  تاـهجلا  كـلت  ىلوتت 



:- ةيلاتلا

:- ةيلاتلا طورشلا  اهب  رفاوتت  نأ  طرتشيو  ةناضح  ةيريدم  أ -

 . ىثنأ نوكت  نأ  - 1

 . ةيندرألا ةيسنجلا  لمحت  نأ  - 2

 . ةناضحلا ةرادإل  لماك  لكشبو  ةغرفتم  نوكت  نأ  - 3

دحأ يف  طسوتملا  مولبدلا  وأ  ةقالعلا  تاذ  تاصـصختلا  وأ  ةركبملا  ةلوفطلا  ةيمنت  تالاجم  دـحأ  يف  سيرولاكبلا  ةداهـش  ىلع  ةلـصاح  - 4
 . لافطألا ةيبرتو  ةياعر  لاجم  يف  تاونس  نع 5  لقت  ةربخ ال  عم  لفطلا  ةيبرت  وأ  ةركبملا ،  ةلوفطلا  ةيمنت  تالاجم 

:- ةيلاتلا طورشلا  اهب  رفاوتت  نأ  طرتشيو  ةياعرلا  تامدقم  ب -

 . ةيندرألا ةيسنجلا  لمحت  نأ  - 1

 . ةناضحلا راد  يف  لمعلل  لماك  لكشبو  ةغرفتم  نوكت  نأ  - 2

 . اماع نيرشع  نع  اهرمع  لقي  نأ ال  - 3

تالهؤم عم  حجانلا  يهيجوتلا  وأ  ةقالعلا ،  تاذ  تاصـصختلا  وأ  ةركبملا  ةلوفطلا  ةيمنت  تالاجم  دحأ  يف  طسوتملا  مولبدلا  ىلع  ةلـصاح  - 4
 . لاجملا سفن  يف  نيتنس  نع  لقت  ةربخو ال  ةركبملا  ةلوفطلا  ةيمنت  تالاجم  دحأ  يف  ةيبيردت 

ةياعرب ةقالع  يأ  اهل  نوكي  نأ ال  ىلع  ةيلخادلا ،  ةفاظنلا  نوؤشب  مامتهالا  ىلوتت  ةـغرفتم  ةمدختـسم  ةـناضحلا  راد  يف  رفوتي  نأ  بجي  ج -
 . لافطألا

ةرازولا لبق  نم  دمتعم  دقع  جذومن  قفو  ةيحـصلا  يحاونلا  ىلع  فرـشي  ماع  بيبط  وأ  لافطأ  بيبط  عم  ةناضحلا  راد  دقاعتت  نأ  بجي  د -
 . لفط لكب  ةصاخلا  ةيحصلا  ةقاطبلا  ىلع  صحفلا  جئاتن  نودت  نأو 

(13  ) ةداملا

:- يلي امب  مازتلالا  متي  نأ  ىلع  لافطألا  نم  ددعل  ةياعر  ةمدقم  صصخت 

 . ةنسلا نود  لافطأ  لكل 6  ةياعر  ةمدقم  صصخت  - 1

 . تاونس عبرأ  ىلإ  ةنس  نم  مهرامعأ  حوارتت  نمم  لافطأ  ةرشع  لكل  ةياعر  ةمدقم  صصخت  - 2

(14  ) ةداملا

: يلي ام  ىلع  يوتحت  لافطألاب  ةصاخ  تافلمب  ةناضحلا  راد  ظفتحت  نأ  بجي 

 . لفطلا ليجست  جذومن  أ -

 . لفطلا داليم  ةداهش  ب -

 . ضارمأ ولخ  ةداهش  ت -

 . ةلئاعلا رتفد  نع  ةروص  ث -

 . لفطلل ةيصخش  ةروص  ج -

 . ميعاطملا ةداهش  نع  ةروص  ح -

(15  ) ةداملا

:- يلاتلا وحنلا  ىلع  ةناضح  راد  ليجست  دنع  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازول  ةعباتلا  ةيلاملا  ةرئادلا  يف  عفدت  تامدخ  لدب  ةرازولا  يفوتست 

 . ةرم لوأل  ةصخر  رادصإ  نع  رانيد  اتئام  - 1

 . ةمئاقلا تاناضحلل  ةيونسلا  ةصخرلا  ديدجت  دنع  ارانيد  نورشعو  ةسمخ  - 2

(16  ) ةداملا

 . تافلاخم دوجو  لاح  يف  م  ( 2005  ) ةنسل ( 52  ) مقر ةناضحلا  رود  ماظن  نم  ( 18  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تابوقعلا  ىعارت 

(17  ) ةداملا

 . ةجاحلا تعد  املك  تاميلعتلا  هذه  ليدعت  ريزولل 



(18  ) ةداملا

ةديرجلا ددع  يف  ةرداصلاو  ةنسل 2013  ( 1  ) مقر يعوطتلاو  صاخلاو  ماعلا  عاطقلا  يف  ةيـسسؤملا  تاناضحلا  صيخرت  تاميلعت  ىغلت 
 . خيرات 2/1/2014 ( 5263  ) مقر ةيمسرلا 

ةيعامتجالا ةيمنتلا  ريزو 

ناسح وبأ  حودمم  مير  ةيماحملا 
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