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ةمدقملا

67 مقر (  نامع  ةنيدم  يف  ميظنتلاو  ةينبألا  ماظن  نم   ( 28 ةداملا (  ماكحأل  دانتسالاب  قفاوأ - خيراتب 2/1/2012 ,  ةدقعنملا  اهتسلج  يف  ةيداصتقالا  ةيمنتلا  ةنجل  ةيصوت  ىلع  ًءانب 
لخاد نم  نهملا  ةسرامم  صيخرت  تاميلعت  ىلع  هتاليدعتو - ةنسل 1985   ( 20 مقر (  نامع  ةنيدمل  نهملا  صخر  نوناق  نم   ( 6  , 5 نيتداملا (  ماكحأو  هتاليدعتو ,  ةنسل 1979  ( 

: يلاتلا اهلكشب  ةيناثلا  ةلحرملا  ةنسل 2012/ لزنملا 

ةلاكولاب ءارزولا  سيئر 

تايحدلا ديع  روتكدلا 

( 1  ) ةداملا

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  اهرشن  خيرات  نم  اهب  لمعيو  لزانملا )  نم  نهملا  ةسرامم  صيخرت  تاميلعت  تاميلعتلا (  هذه  ىمست 

( 2  ) ةداملا

 . كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندأ  اهل  ةصصخملا  يناعملا  تاميلعتلا  هذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي  أ -

 . ذفانلا نامع  ةنيدمل  نهملا  صخر  نوناق  نوناقلا : 

 . ذفانلا نامع  ةنيدم  يف  ميظنتلاو  ةينبألا  ماظن  ماظنلا : 

 . ىربكلا نامع  ةنامأ  ةنامألا : 

 . ةنامألا سلجم  سلجملا : 

 . ىربكلا نامع  نيمأ  نيمألا : 

 . تاميلعتلا هذه  ماكحأ  قفو  صيخرت  ىلع  لصاح  يونعم  وأ  يعيبط  صخش  يأ  صخشلا : 

 . تاميلعتلا هذه  ماكحأ  قفو  صيخرت  ىلع  لصاحلا  هل :  صخرملا 

 . اهنم ( 3  ) ةداملا ماكحأ  قفو  ةرداصلاو  تاميلعتلا  هذهب  ةقحلملا  ةمئاقلا  يف  ةددحملا  نهملا  نم  يأ  ةنهملا : 

 . تاميلعتلا هذه  ماكحأ  قفو  ةينكسلا  قطانملا  يف  هلخاد  نم  ةنهملا  ةسرامم  صخرت  يذلا  نكسلا  تيب  لزنملا : 

 . تايملعتلا هذه  يف  اهيلع  صنلا  درو  امثيح  اهل  ةصصخملا  يناعملاو  ماظنلاو  نوناقلا  يف  ةدارولا  تافيرعتلا  دمتعت  تاميلعتلا  هذه  تاياغل  ب -

( 3  ) ةداملا

نهملا ةمئاق 

 . نيمألا بيسنت  ىلع  ءانب  لزنملا  لخاد  نم  اهتلوازم  صيخرت  زوجي  يتلا  نهملاب  ةمئاق  سلجملا  ردصي  أ -

 . تايملعتلا هذه  نم  ًءزج  ةداملا  هذه  ماكحأ  قفو  ةرداصلا  ةمئاقلا  نوكت  ب -

( 4  ) ةداملا

: يليام تاميلعتلا  هذه  نم  ( 3) ةداملا نم  (أ ) ةرقفلا ماكحأل  ًاقفو  اهديدحت  متي  يتلا  نهملا  يف  طرتشي 

ريثأت وأ  ةحئار  وأ  رابغ ,  وأ  ناخد , وأ   , جهووأ  , زازتها وأ   , جيجـض ثادحإ  اهنأش  نم  ةمدخ  ميدـقت  وأ  جاتنإ  وأ  عينـصت  تايلمعب  مايقلا  وأ  تادـعم , مادختـسا  اهتـسرامم  بلطتت  نأ ال  أ -
.راوجلا ىلع  يبلس  ريثأت  اهل  نوكيال  نأو  , يسيطانغم وأ  يئابرهك 

.ةماسلا داوملاو  ةعشملا ,  داوملاو  لاعتشالا ,  ةعيرسلا  داوملاو  ةرجفتملا ,  داوملاو  لاعتشالل  ةلباقلا  داوملا  لثم  ةرطخ  داوم  جتنت  وأ  مدختست  نأ ال  ب-

وأ عيزوت  وأ  ةزايح  وأ  لقن  وأ  زيهجت  وأ  فيلغت  وأ  ةئبعت  وأ  ةجلاعم  وأ  ريـضحت  وأ  عينـصت  وأ  جاتنإب  قلعتت  يتلا  كلتك  ةـماعلا ,  ةمالـسلاوأ  ةحـصلا  ىلع  يبلـس  ريثأت  تاذ  نوكتال  نأ  ج -
.ةيبطلا تامزلتسملا  وأ  ةيئاودلا  داوملا  ميدقتوأ  عيب  وأ  ضرع 

فرـصلاو ءابرهكلاو  هايملا  كلذ  يف  امب  ةينكـسلا  ةقطنملل  ةيتحتلا  ةينبلا  وأ  تامدخلا  كالهتـسا  اهنأش  نم  عينـصت  ةيلمع  وأ  تادعم  مادختـسا  بلطتت  وأ  جتنت  وأ  مدختـست  نأ ال  د -
.ةينكسلا ةقطنملا  يف  كالهتسالل  ةفولأملا  دودحلا  زواجتي  لكشب  يحصلا 

( 5  ) ةداملا

ةصخرلل مدقتلا  تاءارجإ 

.ةبولطملا تانايبلاو  تادنتسملاب  اقفرم  ةياغلا  هذهل  دمتعملا  جذومنلا  ىلع  نيمألا  ىلإ  ةصخرلا  ىلع  لوصحلا  بلط  مدقي  أ -

.ةنامألا يف  هب  لومعم  وه  امل  اقفو  ةلثامملا  نهملا  ةلوازم  صيخرت  تابلطتمو  طورشل  ايفوتسم  نوكي  نأ  بلطلا  مدقم  ىلع  ب -

تاذ قطانملا  يف  ةلثامملا  نهملا  صيخرت  يف  عبتم  وه  اقفو  لزملا  ىلع  شيتفتلل  ةـمزاللا  تاءارجالاب  مايقلاب  ةـنامألا  يفظومل  حامـسلاب  ادـهعت  مدـقي  نأ  بلطلا  مدـقم  ىلع  ج -
.ىوكشلا نم  ققحتللو  ديدجتلاو  صيخرتلا  ضارغأل  كلذو  يراجتلا  ميظنتلا 

: ةيلاتلا طورشلا  هب  ترفاوت  اذا  الا  بلطلا  مدقمل  ةصخرلا  حنمت  ال  د -

.كلذ تبثي  ام  قافراو  هلخاد  نم  ةنهملا  ةسرامم  صيخرت  بولطملا  لزنملا  سفن  يف  اميقم  نوكي  نأ  - 1



قفري نأو  كلذ ,  تبثيام  قفري  نأو  هعم ,  نينطاقلا  رجاتـسملا  وأ  كلاملا  ةـلئاع  دارفا  دـحا  هنأ  وأ  , هيف ةـنهملا  ةـلوازم  يونملا  لزنملل  رجأتـسم  وأ  كلام  هنأ  تبثي  اـم  مدـقي  نأ  -2
.ارجاتسم لزنملا  ناك  اذا  اهتلوازم  صيخرت  بولطملا  ةنهملا  ةسرامم  تاياغل  لزنملا  لامعتسا  ىلع  ةيطخلا  راقعلا  كلام  ةقفاوم 

 . ىرخا نهم  ةصخر  يأ  ىلع  الصاح  نوكي  نأ ال  - 3

مهيف رفاوتت  نأ  ىلع  , ءاكرـشلا دحأ  لزنم  يف  ةـصخرلا  ناكم  ددـحت  نا  بجيف  تاميلعتلا  هذـه  نم  6ب)  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تاكرـشلا  ىدـحا  بلطلا  مدـقم  ناك  اذا  - 4
.ةرقفلا هذه  نم  (1و2 و3 ) دونبلا يف  ةدراولا  طورشلا 

( 6  ) ةداملا

.تاميلعتلا هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تابلطتملاو  طورشلا  ترفاوت  اذا  صيخرتلا  بلط  ىلع  ةقفاوملاب  هرارق  نيمألا  ردصي  أ -

ىدل تاكرشلا  لجس  يف  لجسملاو  يونعملا  صخشلا  مساب  وأ  ةراجتلاو  ةعانصلا  ةرازو  ىدل  دارفألل  يراجتلا  لجسلا  يف  لجسملاو  يعيبطلا  صخـشلا  مساب  ةصخرلا  ردصت  ب -
.طقف ةطيسب  ةيصوت  ةكرش  وأ  نماضت  ةكرش  وأ  ةدودحم  ةيلوؤسم  تاذ  ةكرشك  تاكرشلا  ةبقارم  ةرئاد 

لزانتلا زوجي  الو  ارـصح ,  اهيف  ددحملا  لزنملا  يفو  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  قفو  اهيف  ةددحملا  نهملا  وأ  ةنهملا  ةسرامم  اديدحت  صيخرتلا  بلط  مدقم  لوخت  ةيـصخش  ةـصخرلا  ج -
.تاميلعتلا هذه  ماكحأ  هيضتقت  امل  اقفو  اهيف  ددحملا  لزنملا  رييغت  وأ  رخآ  صخشل  اهنع 

.اهيف ةددحملا  ةدملا  ءاهتناب  ةياغلا  هذهل  دمتعملا  جذومنلا  ىلع  ديدجتلا  بلط  ميدقت  بجيو  ةيونسلا ,  ةصخرلا  د -

.ةنهملا ةسراممل  ةقالعلا  تاذ  تاعيرشتلا  اهبلطتت  يتلا  حيراصتلاو  تاقفاوملاو  صيخارتلا  ىلع  لوصحلا  نم  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  قفو  رداصلا  صيخرتلا  ىفعيال  ه -

.دحاو يراجت  لجس  نمض  اهليجست  ةطيرش  تاياغ  ةدع  ةدحاولا  ةينهملا  ةصخرلا  نيمضت  زوجي  و -

.تاميلعتلا هذه  ماكحأ  وأ  ماظنلاو  نوناقلل  فلاخم  لكش  يأب  رارمتسالاب  هل  صخرملل  قح  يأ  تامليعتلا  هذه  يفضتال  ز -

( 7  ) ةداملا

لزنملا لخاد  نم  لمعلا  ضارغأل  صصخملا  ءانبلا  ءزج  مادختسا  تاطارتشا 

: يليام لزنملا  يف  ةنهم  يأ  ةسرامم  صيخرتل  طرتشي 

اعبرم ارتم  (25  ) ىلع وأ  هل  ةيلامجإلا  ةيـضرألا  ةحاسملا  نم  %( 15) هتبـسنام ىلع  ةصخرلا  يف  ةددحملا  نهملا  وأ  ةنهملا  ةسراممل  لزنملا  نم  ةلغتـسملا  ةحاسملا  دـيزت  نأ ال  أ -
.ةينكسلا ضارغألل  لمعلل  ةصصخملا  ةحاسملا  لالغتساب  حمسي  ثيح   , لقأ امهيأ 

ءزج يأ  وأ  تاجاركلا  وأ  تاحامـسلا  وأ  رونملا  وأ  ةفوقـسم  ريغ  ةفرـش  يأ  وأ  ةفوشكملا  تافرـشلاك  لزنملل  قلغملا  وأ  زرفملا  ءانبلا  دودح  جراخ  ةـنهملا  ةـسرامم  متتال  نأ  ب -
 . لزنملا دودح  نمض  عقيو  افوقسم  ناك  ناو  ءانبلا  نم  بناوجلا  وأ  بناجلا  فوشكم 

 . لزنملا هيف  عقي  يذلا  يجراخلا  ءانبلا  لكش  يف  رييغت  وأ  ليدعت  يأ  ثادحإ  مدع  ج -

 . ينكسلا همادختسا  ةعيبط  ىلع  رثؤي  لزنملا  لخاد  رييغت  وأ  ليدعت  يأ  ثادحإ  مدع  د -

زوربلاو رونملاو  تافرشلاو  باوبألاو  لخادملاو  ةدمعألاو  راوسألا  كلذ  يف  امب  هل  عباتلا  يعرفلا  ءانبلا  ىلع  وأ  لزنملا  هيف  عقي  يذلا  ىنبملا  ىلع  ةينالعإ  هتفال  يأ  مادختسا  مدع  ه -
حضوم  , طقف لزنملا  باب  ىلع  مس ) 5* مس 15  ) اهتحاسم زواجتتال  ةمراق  مادختـسا  حمـسي  نأ  ىلع.لزنملاب  ةطيحملا  ةقطنملاب  اهفاقيإ  متي  ةبكرم  يأ  وأ  ةـلظم  يأ  وأ  يرامعملا 

.ةصخرلا مقرو  تاياغلا  اهيف 

( 8  ) ةداملا

: يلي ام  كلذ  يف  امب  اهيف  ةددحملا  طورشلاو  ريياعملاب  مازتلالا  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  قفو  اهصخرت  متي  يتلا  نهملا  ةسرامم  ءانثأ  طرتشي 

 . لزنملا يف  هل  صخرملا  ىدل  لمعلل  صخش  يأ  فيظوت  وأ  مادختسا  مدع  أ -

 . ةطيحملا ةينكسلا  ةقطنملا  يف  فقاوملا  يف  ماحدزالا  وأ  تابكرملاو  تارايسلا  ةكرح  ةدايزب  ببستلا  مدع  ب -

 . ةصخرلا يف  ةددحملا  ةنهملا  ريغ  ةنهم  يأ  ةسرامم  مدع  ج -

 . لزنملا عقوم  ىلإ  ةراشإلا  نمضتي  ةنهملا  نع  ةروص  يأب  نالعإ  يأ  رشن  مدع  د -

( 9  ) ةداملا

: يلي ام  كلذ  يف  امب  اهيف  ةددحملا  طورشلاو  ريياعملاب  مازتلالا  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  قفو  اهصيخرت  متي  يتلا  نهملا  ةسرامم  ءانثأ  طرتشي 

لزنملا يف  نئابزلا  وأ  نيعجارملا  وأ  نيلماعتملا  وأ  ةمدخلا  يقلتم  لابقتساب  حمـسي  ثيحبو  , هالعأ ( 8  ) ةداملا يف  ةدارولا  تاطارتشالا  عيمج  قبطنت  (: أ  ) ةعومجملا نمـض  نهملا  أ -
 . ينكسلا مادختسالل  ةفولأملا  دودحلا  نع  ديزيال  امبو 

: يلاتلا ىلإ  ةفاضإ  هالعأ ,  ( 8  ) ةداملا يف  ةدارولا  تاطارتشالا  عيمج  قبطنت  : ةيوديلا فرحلا  ب )  ) ةعومجم نمض  نهملا  ب -

 . لزنملل ينكسلا  مادختسالا  ةعيبط  ىلع  رثؤتال  تايمكب  ينكسلا  ءانبلا  لخاد  ةيئاهنلاو  ةيلوألا  داوملا  نيزختب  حمسي  - 1

 . ءالمعلا لابقساو  لزنملا  لخد  تاجتنملا  ضرعب  حمسي  - 2

 . ينكسلا ةقطنملا  عباط  ىلع  ريثأتلا  نودو  لزنملا  نم  ةيئاهنلا  تاجتنملا  ميلستب  حمسي  - 3

: يلاتلا ىلإ  ةفاضإ  هالعأ  ( 8  ) ةداملا يف  ةدراولا  تاطارتشالا  عيمج  قبطنت  : ةيذغألا عينصت  ج )   ) ةعومجم نمض  نهملا  ج -

 . هاندأ ةدراولا  تابلطتملا  بسحو  لزنملل ,  ينكسلا  مادختسالا  ةعيبط  ىلع  رثؤث  تايمكب ال  ينكسلا  ءانبلا  لخاد  ةيئاهنلاو  ةيلوألا  داوملا  نيزختب  حمسي  - 1

 . ءالمعلا لابقتساو  لزنملا  لخاد  تاجتنملا  ضرع  زوجيال  - 2

 . ينكسلا ةقطنملا  عباط  ىلع  ريثأتلا  نودو  لزنملا  نم  ةيئاهنلا  تاجتنملا  ميلستب  حمسي  - 3

 . ثولتلا رداصم  نع  ةديعب  نوكت  نأ  طرتشي  ةمعطألا : دادعإ  ةفرغ  - 4

: ءانبلا - 5

.ديج لزع  تاذ  يتنمسا  - 

 . حئاورلاو ةرخبألا  عنمل  تاطافش  دوجو  عم  ةرانالاو  ةيوهتلا  ديج  - 

.ةيئاذغلا ةداملا  عون  عم  بسانتي  ميمصتلا  - 

 . ءاملل تانازخو  ةنخاسلاو  ةدرابلا  هايملل  رداصم  دوجو  - 

.فيظنتلا لهس  طالبلا  نم  تايضرألا  - 



.كيبابشلا ىلع  لخانم  دوجو  - 

.فيظنتلا هايمو  ةمداعلا  هايملل  فيرصت  ماظن  دوجو  - 

.يئاذغلا جتنملا  ةمالسل  جاتنإلا  ةلسلس  بسحو  ةلصفنم  نوكت  نأو  نيزختلاو  جاتنإلاو  ريضحتلل  صصخم  ناكم  - 

ةلسغمو ةلصفنم ,  نوكت  نأو  يديألا , فيفجت  لئاسوو  نوباص  اهيلع  عضوي  ةصاخ  ةلـسغم  دوجو  عم  ةلـسغم  عم  ةيحـص  ةدحو  ريفوت  رايغ , ةفرغ  لثم  ىرخألا  تامدخلل  ةفرغ  دوجو  - 
.يناوألاو تادعملا  لسغل  ةصاخ 

.موحللا ظفحو  ديربتل  ةجالث  دوجو  - 

.فيظنتلا لهسيل  ينيص  ةطلبم  ناردجلا  نوكت  نأ  - 

.حتافلا نوللاب  انوهدم  نوكي  نأ  فقسلا  - 

.قالغإلاو حتفلا  لهس  خبطملا  باب  - 

.ضراوقلا لوخدو  تارشحلا  رثاكت  ةيناكمإ  مادع  دادعالا  ةفرغ  يف  يعاري  نأ  - 

 . لوأب ًالوأ  اهنم  صلختلا  متيو  ةبلصلا  تايافنلل  تايواحو  تافلاخملا  عضول  لصفنم  عقوم  دوجو  - 

: تادعملا - 6

 . يئاذغ جتنم  لكل  ةمئالم  نوكت  نأ  - 

.ةنايصلاو فيظنتلا  ةلهسو  ةماس  داوم  ردصت  نأ  نكمي  وأ  أدصي  يذلا ال  عونلا  نم  نوكت  نأ  - 

 . اهلحارم ضعب  يفو  تاعانصلا  ضعب  يف  ةدحاو  ةرمل  مادختسالا  تاذ  فوفكلا  مادختسا  - 

.ناسنإلا ةحص  ىلع  رثؤت  ميقعتو ال  فيظنت  داوم  دوجو  - 

: جاتنإلا تايلمع  - 7

.هفلت ببسي  لكشب ال  يئاهنلا  جتنملا  نزخي  ناو  ثولتلل  اعنم  لحارملا  يف  ريخأت  نودب  متتو  صصخم  ناكم  يف  نوكت  نأ  لضفي  - 

.ةيئاذغلا تاعانصلا  ضعبل  ديمجتو  ديربتل  ةجالث  دوجو  - 

(. تارشحلا ةحفاكمل  داومو   UV) ضراوقلاو تارشحلا  ةحفاكم  ةيلمعل  ةيلآ  رفوت  متي  نأ  بجي  - 

 . هنلعم ريغ  تارايزب  تاطرتشالا  رفوت  نم  دكأتلل  لمعلا  عقومل  لوخدلاب  ءاذغلا  يشتفمل  حامسلا  - 

: ةيئاذغلا داوملا  لقن  - 8

.تارشحلاوأ ميثارجلاب  ثولتلا  نم  هعنمت  جتنملا  ةرارح  ةجرد  بسح  ةيئاذغلا  داوملا  لقنل  ةظفاح  تاودا  يف  ةيئاذغلا  داوملا  لقن  بجي  - 

.ةيئاذغلا داوملا  لقن  وأ  لوادتلاو  دادعإلا  ةيلمع  ءانثأ  نيرواجملا  جاعزإ  مدع  - 

( 10  ) ةداملا

شيتفتلا تاءارجإ 

مدقملا دهعتلل  اقفو  كلذو  , ىوكش دورو  لاح  يف  ققحتلاو  ديدجتلاو  ةصخرلا  حنم  تاءارجا  لامكتسا  تاياغل  لزنملا  ىلع  شيتفتلل  ةمزاللا  تاءارجالاب  مايقلا  ةنامألا  وفظوم  ىلوتي 
 . يراجتلا ميظنتلا  تاذ  قطانملا  يف  ةلثامملا  نهملا  صيخرت  يف  عبتم  وه  امل  اقفوو  تاميلعتلا  هذه  نم  (5  ) ةداملا نم  ج)  ) ةرقفلا ماكحأل  ادنس 

( 11  ) ةداملا

تافلاخملا

هيلع رظحيو  ةنهملا  ةسرامم  تابلطتمو  طورـشو  ريياعب  ةقلعتملا  اصوصخو  تاميلعتلا  هذه  ماكحأو  ةقالعلا  تاذ  تاعيرتشلا  ماكحأل  ةـفلاخم  يأ  نع  الوؤسم  هل  صخرملا  نوكي  أ -
.اهنم يأ  ةفلاخم 

لطع يأب  ةبلاطملاب  فلاخملا  هل  صخرملل  قح  يأ  نود  اهديدجت  مدع  وأ  ةصخرلا و/ فاقياب  رارقلا  ذاختا  نيمألل  قحي  تاميلعتلا  هذه  وأ  نوناقلا  ماكحأ  نم  يأ  ةفلاخم  ةلاح  يف  ب -
 . ررض وأ 

.تاميلعتلا هذه  ماكحأ  فلاخي  صخش  يأ  وأ  هل  صخرم  يأ  ىلع  نوناقلا  يف  ةدراولا  تامارغلاو  تابوقعلاب  ةقلعتملا  ماكحألا  قبطت  ج -

( 12  ) ةداملا

ةصخرلا ءاغلإ 

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  تاميلعتلا  هذه  ماكحأ  قفو  اهحنم  متي  يتلا  ةصخرلا  ىغلت 

.هنع عيقوتلاب  ضوفملا  وأ  هل  صخرملا  بلط  ىلع  ءانب  أ -

( . ةكرش  ) ايونعم اصخش  هل  صخرملا  ناك  اذا  ةصخرلا  يف  ددحملا  لزنملا  يف  ميقملا  كيرشلا  ةافو  وأ  ايعيبط  اصخش  ناك  اذا  هل  صخرملا  ةافو  ب -

 . ةروزم وأ  ةحيحص  ريغ  قئاثو  وأ  تانايب  يلا  ادتنسم  ناك  ةصخرلا  حنم  نأ  نيبت  اذا  ج -

وأ ةماعلا  ةمالـسلاو  ةحـصلا  ىلع  ريثأتلا  وأ   , ةروظحملا لاعفألا  نم  يأ  باكترا  وأ  تابلطتملاو  طورـشلاو  ريياعملا  صوصخلا  هجو  ىلعو  تايملعتلا  هذه  ماكحأ  نم  يأ  ةـفلاخم  د -
.راوجلا قالقإ  وأ  ةئيبلا  ثولتب  ببستلا 

ةعانصلا ةعرازو  نم  ةرداصلاو  ( ةكرشلا وأ  ةيدرفلا  ةسسؤملا   ) ليجست ةداهـش  بطـش  وأ  لزنملا  وأ  نهملا  وا  ةنهملا  رييغت  لثم  صيخرتلا  طورـش  نم  طرـش  يأ  دقف  وأ  لاوز  ه -
 . ةراجتلاو

 . ةنامالا لخاد  يف  ةينعملا  ناجللا  لبق  نم  ناريجلا  نم  ةمدقملا  ىوكشلا  ةحص  نم  ققحتلا  ةجيتن  و -

 . لزنملا ىلع  شيتفتلا  تايلمعب  مايقلا  ةنامالا  يفظومل  هل  صخرملا  حامس  مدع  ز -

 . موسرلاو تاءارجالا  كلذ  يف  امب  ةنامألا  يف  اهب  لومعملا  تاميلعتلاو  ماظنلاو  نوناقلا  ماكحأ  قبطت  تاميلعتلا  هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  ريغ  يف 

( 13  ) ةداملا

تايحالصلا ضيوفت 



.تاميلعتلا هذه  يف  ةروكذملا  ناجللا  ليكتشب  ًارارق  نيمألا  ردصي  - 1

.تاميعلتلا هذه  ماكحا  ذيفنت  نع  ةلوؤسم  هتاصاصتخا  بسح  لك  ةينهملاو  ةيحصلا  ةباقرلا  ةرئادو  تانالعالاو  نهملا  صخر  ةرئاد  نوكت  - 2

 . ًاددحمو ايطخ  ضيوفتلا  نوكي  نأ  ىلع  ةنامألا  يفظوم  نم  يأل  تاميعتلا  هذه  يف  ةدراولا  هتايحالص  نم  ًايأ  ضوفي  نأ  نيمألل  - 3

( 14  ) ةداملا

 . ةنسل 2011 لزنملا  لخاد  نم  نهملا  صيخرت  تاميلعت  ىغلت 

ىربكلا نامع  ةنامأ  سلجم 
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