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 يدوعسلا يزكرملا كنبلا ماظن
 

 ةماع ما8حأو تاف+رعتلا :لوألا لصفلا

 
 لك مامأ ةنيبملا يناعملا -ماظنلا اذه ي; تدرو امنيأ- ةيتآلا ةرابعلاو ظافلألاب دصقي :A@وألا ةداملا

 :اHIم
 .يدوعسلا يزكرملا كنبلا :كنبلا

 .كنبلا ماظن :ماظنلا
 .كنبلا ةرادإ سلجم :سلF'ا
 .كنبلا ظفاحم :ظفا)'ا

 ةيعيبط ةفص اذ ناك ًءاوس ،ھميظنتو ھتباقرو كنبلا فارشإل عضخي صخش يأ :ةيلاملا ةسسؤملا
 .ةيرابتعا وأ

 
 :ةيناثلا ةداملا

ايميظنت طبتريو ،يرادإلاو يsاملا لالقتسالاو ةيرابتعالا ةيصخشلاب كنبلا عتمتي
ً

 هرقم نوكيو ،كلملاب 
 حاتتفا -اًضيأ– ھلو ،ةكلمملا لخاد دقن زكارم وأ اًعورف |}zني نأ ھلو ،ضايرلا ةنيدم ي; سيئرلا
  .ةكلمملا جراخ ھل ن�لسارمو ءالكو ن�يعت وأ بتاكم
 

  :ةثلاثلا ةداملا
�Iإ كنبلا فدsيتآلا ى: 

 .يدقنلا رارقتسالا ى�ع ةظفاحملا -1
 .ھب ةقثلا زيزعتو ،يsاملا عاطقلا رارقتسا معد -2

 .يداصتقالا ومنلا معد -3
 
  :ةعQارلا ةداملا
اقفو ھتامهم كنبلا يدؤي

ً
 لضفأ قفوو ،تاسايسو حئاول نم سلجملا هردصي امو ،ماظنلا ماكحأل 

 -كلذ ليبس ي;-ھلو ،ھفادهأ قيقحتل ةمزاللا تايحالصلا عيمج ھلو ،ةيلودلا تاسرامملاو ��ياعملا
  :ةيتآلا تاصاصتخالاو تايحالصلاو تامهملا ةسرامم
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 ،ا�Iحسو اهحرطو ،ةينطولا ةلمعلا رادصإو ةعابطو كس :كلذ ي; امب( ھميظنتو ،دقنلا رادصإ -1
ةفاك ىرخألا لامعألاو ،)ا�Iيامحو ،ا�Iرادإو ،اهؤاغلإو

ً
 ماكحأ فلاخي ال امب ،ةقالعلا تاذ 

 .يدوعسلا يبرعلا دقنلا ماظن
اقفو ةيلاملا تاسسؤملا ى�ع فارشإلاو ةباقرلا -2

ً
 .ةقالعلا تاذ ةمظنألل 

  .اهلامعأو ةيلاملا تاسسؤملاب ةلصلا تاذ تاميلعتلاو حئاوللا رادصإ -3
 .ةيبنجألا تالمعلا فرص قوس ميظنتو ،ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإو عضو -4

 .¦¥نجألا دقنلا تايطايتحا رامثتساو ةرادإ -5
 ةيفرصملاو ةيدقنلا نوؤشلا ي; ةموكحلا راشتسم ةفيظوو ،ةموكحلا فرصم ةفيظوب مايقلا -6

 .ةيلاملاو
 ،ةصاقملاو تايوستلاو ةينطولا تاعوفدملا مظنل ةيتحتلا »ªبلا ليغشتو ريوطتو ءاشنإ -7

 تاعوفدملا مظن ى�ع فارشإلاو ةباقرلاو ،صيخا�¬لاو تاميلعتلاو دعاوقلا رادصإو
 .ھصاصتخا لاجم ي; ةصاقملاو تايوستلاو

 ،صيخا�¬لاو تاميلعتلاو دعاوقلا رادصإو ،ةيلاملا تاينقتلا تاصنم ليغشتو ريوطتو ءاشنإ -8
 .ھصاصتخا لاجم ي; اIلع فارشإلاو ةباقرلاو

 .ةيلاملا تاسسؤملا ءالمع ةيامحب ةليفكلا تاءارجإلاو تاميلعتلا عضو -9
 ،ةيلاملا تاسسؤملل ةمزاللا ��بادتلاو تاءارجإلا ذاختاو ةيزا�¬حالا تاسايسلا ةرادإو عضو -10

 ةيداصتقالا تامزألاو تابارطضالا ةهجاوم ي; ةمهاسملل ةمزاللا ��بادتلاو تاءارجإلا ذاختاو
 .ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا ،ةيلاملاو

 .ةيلاملا تاسسؤملاب ةطبترملا مئارجلا باكترا نم دحلل ةبسانملا ��بادتلاو تاءارجإلا ذاختا  -11
 ¦±لا ةيلودلاو ةيميلقإلا تارمتؤملاو لفاحملاو تائيهلاو تامظنملا ي; ةكراشملاو ليثمتلا  -12

 .ةيماظنلا تاءارجإلا قفو كلذو ھتيوضعب اIف كراشُي

 تامظنملاو ھل ة��ظنلا تاهجلاو ىرخألا ةيزكرملا كونبلا عم تا�¶خلا لدابتو نواعتلا  -13
 دودح ي; كلذو ،اهجراخو ةكلمملا لخاد ةصصختملا ة�¶خلا تويبو ،ةيلودلاو ةيميلقإلا
 .ھتاصاصتخا

 .اهلامعأو ةيلاملا تاسسؤملاب ةلصتملا ةينهملا تاطا�¬شالاو تارابتخالا عضو  -14

 .ھصاصتخا لاجم ي; تايئاصحإلا رشنو تاساردلاو ثوحبلا دادعإ  -15
 ءادأب موقت ،تاكرش ي; ةكراشملاو ،تاكرش سيسأت ي; ةمهاسملاو ،ھل ةعبات تاكرش سيسأت  -16

 .ةيماظنلا تاءارجإلل اًقفو ،ھلامعأ ةعيبطب ةقالع تاذ تاطاشن
 ليدعت حا�¬قاو ،يsاملا عاطقلاو ةيلاملا تاسسؤملاب ةقالعلا تاذ ةمظنألا عيراشم حا�¬قا  -17

 ي; ھعم قيسنتلا متي نأو .اI¼أش ي; ةيماظنلا تاءارجإلا لامكتسال اHIع عفرلاو ،اHIم مئاقلا
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 ى�ع راثآ اIلع بت�¬ي دق ¦±لا اHIم مئاقلا ليدعت وأ ةمظنألا عيراشم حا�¬قاو دادعإ نأش
 .يsاملا عاطقلا رارقتسا وأ ةيدقنلا عاضوألا

 .اه��سفتو ماظنلا ي; ةدراولا صوصنلاو تاحلطصملا فيرعت -18
 
  :ةسماRSا ةداملا
الباقم »}Àاقتي نأ كنبلل

ً
 ا�Iدؤي ¦±لا تايلمعلاو تامدخلاو تاقفاوملاو صيخا�¬لا رادصإ نع اًّيلام 

 .سلجملا اهدمتعي طباوضل اًقفو كلذو ،ةيلاملا تاسسؤملا ى�ع فارشإلا فيلاكتو
 
  :ةسداسلا ةداملا

 :ةيتآلا لامعألا نم يأب مايقلا كنبلل زوجي ال

 عورشم يأ ي; ةحلصم ھل نوكي نأ وأ ةيراجتلا لامعألا ي; ةمهاسملا وأ ةراجتلاب لاغتشالا  -1
 .ھفادهأ قيقحتل يرورض وه ام ادع ،يÂارز وأ يÂانص وأ يراجت

 ھتارامثتسا عيونت ضرغل وأ ،ھلامعأب مايقلل ھجاتحي ام ادع اهكالتما وأ تاراقعلا ءارش  -2
 .ةيبنجألا

 .اهضارقإو ةموكحلا ليومت  -3
 تاسسؤملا كلذ نم »ªثتسيو .ةيرابتعا وأ ةيعيبط ةفص يذ صخش يأ ضارقإ وأ ليومت  -4

 اهعضي طباوض قفو ظفاحملا نم رارقب تامزألا ةهجاوم وأ ةلويسلا ةرادإ ضرغل ةيلاملا
 .سلجملا

 
 :ةعQاسلا ةداملا
 وأ اIلع ءاليتسالا وأ اهزجح وأ اهشيتفت زوجي الو ،ةناصحلاب ھتاكلتممو ھتاداريإو كنبلا لوصأ عتمتت

  .ناك لكش يأب سالفإلا تاءارجإل عضخت الو ،ا�Iيكلم عزن وأ ا�Iرداصم
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 ةرادإلا :يTاثلا لصفلا
 ةرادإلا سلجم - أ

  :ةنماثلا ةداملا
 :يتآلا وحنلا ى�ع لكشي ةرادإ سلجم كنبلل نوكي -1

 .سلجملل اًسيئر                                                          ظفاحملا - أ
 .سيئرلل اًبئان                                                 ظفاحملا بئان - ب

 .ءاضعأ                           ةموكحلا يفظوم ��غ نم ةسمخ - ج
 هذه نم )1( ةرقفلا نم )ج( ةيعرفلا ةرقفلا ي; مIلإ راشملا– سلجملا ءاضعأ حيشرت نوكي -2

 م�Iيوضع ةدم نوكتو ،يكلم رمأ مHIييعتب ردصيو ،ةيلاملا ريزوو ظفاحملا ن�ب قافتالاب -ةداملا
 وأ ،ھل ددجي نأ نود وضعلا ةدم ت�Iنا نإو ،ةلثامم ىرخأ ددمل ديدجتلل ةلباق تاونس )عبس(

اليدب رخآ ن�يعت
ً

  .ھتيوضع ي; وضعلا رمتسي ھنع 
 عم قيسنتلابو ةيلاملا ريزو حا�¬قا ى�ع ًءانب ،يكلم ٍرمأب مهايازمو سلجملا ءاضعأ تآفاكم ددحت -3

  .ظفاحملا
 

  :ةعساتلا ةداملا
 نم )1( ةرقفلا نم )ج( ةيعرفلا ةرقفلا ي; مIلع صوصنملا ءاضعألا نم وضعلا ي; رفاوتي نأ بجي
 :ةيتآلا طورشلا ماظنلا نم )ةنماثلا( ةداملا

 .ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ -1

 .كنبلا لمعب ةقالعلا تاذ ة�¶خلاو ةيافكلا يوذ نم نوكي نأ -2
 ھيلإ در دق نكي مل ام ،ةنامألا وأ فرشلاب ةلخم ةميرج ي; ھيلع مكحلا قبس دق نوكي الأ -3

 .هرابتعا

 .ھنويدب ءافولا نع عنتما وأ ،هراسعإ وأ ،ھسالفإ رهشأ دق نوكي الأ -4
الغاش نوكي الأ -5

ً
 نأ وأ ،ةيلاملا تاسسؤملا نم يأ ىدل وأ ةماع ةهج ي; ةفيظو وأ بصنم يأل 

 .ا�Iاباسح يÊجارم نم نوكي
كلام نوكي الأ -6

ً
اليكو وأ ا

ً
 .يËراخ تاباسح عجارم بتكمل 

 
  :ةرشاعلا ةداملا

 ،ةرادإلا ��س نسح نع ماع لكشب لوؤسملا نوكيو ،كنبلا لامعأ ى�ع فارشإلا سلجملا ىsوتي -1
 مزلي ام عضي نأ سلجمللو ،كنبلا فادهأل اًقفو كلذ قيقحتل ةمزاللا ةفاك تاصاصتخالا ھلو
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 ي; لامعألا ��سل اًمئالمو اًّيرورض هاري ام بسحب تاسايسلاو حئاوللاو تاميلعتلاو مظنلا نم
 :يتآلا -رصحلا ال لاثملا ليبس ى�ع- كلذ نمو ،ھماظنل اًقفو كنبلا

 .كنبلل ةيليغشتلا ططخلاو تايجيتا�¬سالا دامتعا -أ
 .ةيرشبلا دراوملا ةحئالو ةيباقرلاو ةينفلاو ةيلاملاو ةيرادإلا حئاوللاو ةيلخادلا حئاوللا رارقإ -ب
 .كنبلل ¦ميظنتلا لكيهلا رارقإ -ج
 .كنبلل ةيلاملا ةنسلا ديدحت -د

 .ةيماتخلا ھتاباسح رارقإو ،كنبلل ةماعلا ةينا�Îملا دامتعا -ـه
 .مÏIاعتأ ديدحتو كنبلل ن�يجراخلا تاباسحلا يÊجارم وأ عجارم ن�يعت دامتعا -و
  .كنبلل بتاكم وأ عورف ءاشنإ -ز
 .كنبلا ي; لمعلا ��س نع مدقت ¦±لا ةيرودلا ريراقتلا ةعباتم -ح

 نم وأ ھئاضعأ نم ةتقؤم وأ ةمئاد ناجل ليكشت –ھتاصاصتخا قيقحت ليبس ي;- سلجملل -2
 ليكشت رارق ي; دِّدحيو ،كنبلل تاصاصتخاو تايحالصو تامهم نم هاري امب اIلإ دهعي ،مهاوس
 ةيدأتل هارت نمب ةناعتسالا اهل نوكيو ،ا�Iآفاكمو ا�Iاصاصتخاو اهءاضعأو اهَسيئر ةنجل لك
 .اIلإ اÏI دوهعملا تامهملا

 كلت ضيوفت ظفاحملل نوكيو ،ظفاحملا ىsإ ھتاصاصتخا ضعب ضيوفت سلجملل -3
 .سلجملا اهدمتعي تايحالص لودجو طباوض قفو كنبلا يفظوم نم هاري نم ىsإ تاصاصتخالا

 
  :ةرشع ةيدا)Rا ةداملا

 كلذ ىsإ ةجاحلا تعد املكو ،رهشأ )ةثالث( لك ةرم ھبئان وأ ھسيئر نم ةوعدب سلجملا دقعني -1
 .لقالا ى�ع ءاضعأ )ةثالث( نم بلطب وأ سلجملا سيئر نم ةوعدب

 مHIيب نم نوكي نأ ى�ع ،لقألا ى�ع ءاضعألا ةيبلغأ روضحب الإ اًحيحص عامتجالا نوكي ال -2

 .ھبئان وأ سلجملا سيئر
 ي; يواستلا لاح ي;و ،لقألا ى�ع نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب سلجملا تارارق ردصت -3

 مادختساب تيوصتلا زوجيو ،ةسلجلا سيئر ھعم توص يذلا بناجلا حجري تاوصألا
 .ةفاك ةينو�¬كلإلا لئاسولا

 ة�¶خلاو ةيافكلا يوذ نم مÏI ةناعتسالا ىري نم ھتاعامتجا روضح ىsإ وعدي نأ سلجملل -4
 وأ تانايب وأ ةروشم نم سلجملا ھبلطي ام ميدقتل ،مه��غ وأ كنبلا يفظوم نم ،ن�صتخملاو
 .تيوصتلا قح مهل نوكي نأ نود ،تاحاضيإ

  .ھنييعت ةدمو ھتأفاكمو ھتاصاصتخا ددحيو ،رسلل اًنيمأ كنبلا يفظوم نم سلجملا ن�عي -5
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 ن�مأو نورضاحلا ءاضعألاو ةسلجلا سيئر اهعقويو ،ھتارارقو سلجملا تاسلج رضاحم نّودت -6
 .رسلا

 
  :ةرشع ةيناثلا ةداملا
 ةداملا نم )2( ةرقفلل اًقفو- سلجملا ءاضعأ نم يأل ٍفلخ ن�يعت بلط كلملا ىsإ ظفاحملا عفري
 :ةيتآلا تالاحلا نم يأ ي; -ماظنلا نم )ةنماثلا(

 .وضعلا ةافو -1
 .ماظنلا ي; اIلع صوصنملا ةيوضعلا طورش دحأ وضعلا دقف اذإ -2
 .ءافعإلا وضعلا بلط اذإ -3
 نم ةقفاوم نود وأ سلجملا ھلبقي رذع نود ةيلاتتم تاعامتجا )ةثالث( وضعلا بيغت دنع -4

 .سلجملا سيئر
 .ببس يأل ھتامهم ءادأ ى�ع رداق ��غ وضعلا حبصأ اذإ -5
الالخإ ھتابجاو دحأب وضعلا ّلخأ اذإ -6

ً
 .سلجملا هررقي ام قفو اًميسج 

 

 
 كنبلا وفظومو ظفا)'ا بئانو ظفا)'ا - ب

 
  :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 لوؤسملا وه ظفاحملاو .يكلم رمأب هايازم ددحتو ن�عي ريزو ةبترمب غرفتم ظفاحم كنبلل نوكي
 ¦±لا لامعألا ةرشابمو ،ھنوؤش ��يستو ھتامهمو ھتاسايس ذيفنت ىsوتيو ،كنبلا ةرادإ نع يذيفنتلا
 :يتآلا -رصحلا ال لاثملا ليبس ى�ع- كلذ نمو ،ماظنلل اًقفو اÏI مايقلل ةمئالمو ةيرورض اهاري

 .سلجملا اهردصي ¦±لا تارارقلا ذيفنت -1
 .ھتاطاشنو ،ھتازجنمو ،كنبلا لامعأ نع سلجملا ىsإ ةيرود ريراقت ميدقت -2
 .ھصاصتخا ي; ةلخادلا تاعوضوملا نأش ي; سلجملا ىsإ تاحا�¬قالا ميدقت -3
 .كلذ ي; ه��غ ضيوفت ھلو ،��غلا عم ھتاقالع ي;و ءاضقلا مامأ كنبلا ليثمت -4

 .سلجملا اهدمتعي تايحالص لودجو طباوض قفو كنبلا تايحالصو تامهم ءادأ -5
 .كنبلل ةيليغشتلا ططخلاو تايجيتا�¬سالا حا�¬قا -6
 .دوقعلاو تايقافتالا ماربإ -7
 ديدحتو ،اهجراخ وأ ةكلمملا لخاد نيراشتسملاو ءا�¶خلا عم دقاعتلاو ،كنبلا يفظوم ن�يعت -8

 .سلجملا هرقي امل اًقفو ،مهايازم
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 .ن�لسارملاو ءالكولا ن�يعتو ،دقنلا زكارم حاتتفا -9
 .كنبلا يفظوم نم هاري نم ىsإ ھتاصاصتخا ضعب ضيوفت ظفاحمللو -10

 
  :ةرشع ةعQارلا ةداملا

 ؛ھبصنم ولخ وأ ھبايغ لاح ي; ھلحم لحيو ،ھتامهم ءادأ ي; ھنواعي غرفتم بئان ظفاحملل نوكي -1
 .كنبلا لامعأ ��يستل كلذو

  .يكلم ٍرمأب هايازم ددحتو ،ظفاحملا حا�¬قا ى�ع ًءانب ةزاتمملا ةبترملاب ظفاحملا بئان ن�عي -2
 
  :ةرشع ةسماRSا ةداملا

 ماظنلا ماكحأل اًقفو م�Iامهمل م�Iيدأت ببسب ةبلاطم وأ ةلءاسم يأل ةضرع كنبلا وفظوم نوكي ال

  .ميسجلا لالخإلا وأ ةينلا ءوس تالاح ءانثتساب
 
 

 Rdاصملا ضراعb - ج

 
 :ةرشع ةسداسلا ةداملا

 ھئادأ عم رشابم ��غ وأ رشابم لكشب ضراعتت ةحلصم يأ نع حاصفإلا سلجملا وضع ى�ع -1
 ي; ةكراشملا وضعلا ى�ع رظحيو ،كلذ ءوشن دنع وأ سلجملل عامتجا لوأ لبق كلذو ھتامهمل

 .ھحلاصم عم ضراعتت ¦±لا تاعوضوملا ي; تيوصتلا
 ھيلع رظحيو ،ھتامهمل ھئادأ عم ضراعتت ةرشابم ةحلصم يأ نع حاصفإلا كنبلا فظوم ى�ع -2

 ¦±لا تاعوضوملا لايح يأرلا ءادبإ وأ تاءارجإلا وأ تارارقلا ذاختا ي; ةكراشملا ةلاحلا هذه ي;

 .ھحلاصم عم ضراعتت
 
 

 ةيدقنلا ةسايسلا :ثلاثلا لصفلا

 
  :ةرشع ةعQاسلا ةداملا
 ا�Iاءارجإو ا�Iاودأ رايتخاو ،اهذيفنتو ةيدقنلا ةسايسلا عضو نع ديحولا لوؤسملا وه كنبلا
 .ةيليغشتلا
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 ijراRSا تاباس)Rا عجارم :عQارلا لصفلا
 

 :ةرشع ةنماثلا ةداملا

الهؤم نوكي نأ ى�ع )�Úكأ وأ( يËراخ عجارم كنبلا تاباسح قيقدت ىsوتي -1
ً

اليهأت 
ً

 اذو اًيفاك اًّينف 

الوؤسم نوكيو كنبلا لامعأب ة�¶خ
ً

 سلجملا ىsإ هريراقت عفريو ھلمع ءادأ نع سلجملا مامأ 

ةرشابم
ً

.  

 نوكي الو ،ةيلاملا ھمئاوقو كنبلا تاباسح قيقدت ى�ع يËراخلا تاباسحلا عجارم لمع رصتقي -2

 .ھتاسايسل ضرعتلا وأ كنبلا لامعأ ��يست ي; ةروص يأب لخدتلا ھل

 نأو ،ھتادنتسمو ھتالجسو كنبلا رتافد ى�ع عالطالا ي; قحلا يËراخلا تاباسحلا عجارمل نوكي -3

 لاح ي;و .ھتابجاو ءادأو ھلامعأ ةرشابمل اIلع لوصحلا ةرورض ىري ¦±لا ةفاك تانايبلا بلطي

  .سلجملا ىsإ اًريرقت كلذب عفري ؛كلذ نم ھنكمت مدع
   
 

 ةيجراRSا تاقالعلاو ةموك)Rا عم ةقالعلا :سماRSا لصفلا
 
  :ةرشع ةعساتلا ةداملا
  :يتأي امب ھضّوفي نم وأ ةيلاملا ريزو نم بلط ى�ع ًءانبو ةموكحلا نع ةباينلاب كنبلا موقي

 .ةيموكحلا تاداريإلا تانايب ليجستو ةيراجلا تاباسحلا ةعباتمو ةيوستو حتف -1
 .تاباسحلاو عئادولا ظفح -2
 .اًّيجراخو اًّيلحم تادامتعالا عفد ذيفنت وأ رادصإ ى�ع فارشإلا -3

 

  :نورشعلا ةداملا
 :يتآلاب مايقلا -ھتامهم ءادأو ھفادهأل اًقيقحتو ،ھلامعأ ةعيبط ھيضتقت امل اًقفو- كنبلل

 اًقفو ،ةيباقرلا وأ ةيميظنتلا وأ ةيدقنلا تاسايسلا نأشب ةيعامج وأ ةيئانث تاقافتا ي; لوخدلا -1
  .ةيماظنلا تاءارجإلل

 ،ةلثامملا ةيبنجألا ةيفارشإلاو ةيباقرلا تاهجلا وأ ،ىرخألا ةيزكرملا كونبلا عم تاقافتالا ماربإ -2
 .ةيماظنلا تاءارجإلل اًقفو ،ھلمعب ةلصلا تاذ ةيلودلا سلاجملاو تامظنملاو تاسسؤملا وأ

 ةيفارشإلا تارايزلا وأ تامولعملا لدابت ضرغل ة��ظنلا ةيبنجألا تاهجلا عم قيسنتلاو نواعتلا -3
 .ةيلاملا تاسسؤملاب ةقالعلا تاذ ةيباقرلاو
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 ةيدقنلا تاسسؤملاو ىرخألا ةيزكرملا كونبلا ي; تاباسح حتفو ةيلاملاو ةيدقنلا تايلمعلا ءارجإ -4
 .ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيبنجألاو ةيلحملا ةيلاملاو

 
  :نورشعلاو ةيدا)Rا ةداملا
 تاذ ةيلودلا تامظنملاو ةلثامملا ةيبنجألا ةيفارشإلاو ةيباقرلا تاهجلا عم ھلصاوت دنع كنبلا »ªعُي
 :يتأي امب ؛ةلصلا

 لالخ نم تامظنملاو تاهجلا كلت عم لصاوتلا لبس زيزعتو تاقالعلا ريوطت ى�ع ةظفاحملا -1
 .اهروضحو لمعلا تاسلجو تاعامتجالا دقعو ،اهلدابتو تارايزلا قيسنت

 .تامظنملاو تاهجلا كلت نم تامولعملاو ريراقتلا نم ردصي ام ةعباتم -2
 

 
 ةيماتخ ما8حأ :سداسلا لصفلا

 
 :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 ةجاح ھيضتقت ام قفو تاغللا نم اه��غب وأ ةيبرعلا ةغللاب تايقافتالاو دوقعلا ماربإ كنبلل -1
 .كنبلا ةحلصمو لمعلا

 تاي�¬شملاو تاسفانملا ماظن ماكحأل ھتاي�¬شم ن�مأتو ھلامعأ ذيفنتب ھمايق ي; كنبلا عضخي ال -2
 حئاوللا هذه نوكت نأ ى�ع ،تاسايسو حئاول نم سلجملا هردصي امل كلذ ي; عضخيو ،ةيموكحلا

  .ةيموكحلا تاي�¬شملاو تاسفانملا ماظنل ةيساسألا ئدابملاو فادهألا عم ةقفتم تاسايسلاو
 ¦±لا تالاحلا ي; ًءانثتسا زوجيو ،تاسايس نم سلجملا هرقي امل ھتايقافتاو كنبلا دوقع عضخت -3

 قفو كلذو ةيبنجأ ن�ناوقل ھتايقافتاو هدوقع عاضخإ ى�ع صني نأ ؛كنبلا ةحلصم اIضتقت

 اًماكحأ تايقافتالاو دوقعلا ن�مضت تالاحلا كلت ي; زوجيو .سلجملا نم ةرداصلا تاسايسلا
 ي; تبلل ميكحتلا ىsإ ءوجللا ى�ع اIف صني وأ ةيبنجأ مكاحم صاصتخال اهاضتقمب عضخت
 .اهلايح أشنت دق ¦±لا تاعزانملا

 

  :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
 تانايب يأ ءاشفإ ھئالكوو ن�يجراخلا ھتاباسح يÊجارمو كنبلا يفظومو سلجملا ءاضعأ ى�ع رظحي
 مهكرت دعب وأ مهلمع ءانثأ ءاوس ةيلاملا تاسسؤملا نوؤشب وأ كنبلا نوؤشب قلعتت تامولعم وأ
 .لمعلل
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 :نورشعلاو ةعQارلا ةداملا
 وأ ھيلع ةباقرلا ضرف وأ ھتاسايسل ضرعتلا وأ كنبلا لامعأ ��يست ي; ةروص يأب لخدتلا زوجي ال

 .تايقافتا وأ دوقع نم ھم�¶ي ام ى�ع وأ ھتاباسح قيقدت
 
  :نورشعلاو ةسماRSا ةداملا
 يÊجارم ريرقتو ةكلمملا ي; ةيداصتقالاو ةيلاملا تاروطتلا ثدحأ لمشي اًريرقت كلملا ىsإ كنبلا مدقي

 رشنتو .ھنم ةخسنب ةيلاملا ريزو دوزيو ،ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلل كلذو كنبلل ن�يجراخلا تاباسحلا
 .ن�بسانملا ةليسولاو تيقوتلا ي; ريرقتلا كلذ نم ةخسن
 
  :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 خيراتو )23( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم ماظن لحم ماظنلا لحي
 .ماكحأ نم ھعم ضراعتي ام لك يßليو ،ـه23/5/1377

 
  :نورشعلاو ةعQاسلا ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا ي; هرشن خيرات نم اًموي )ن�عست( دعب ماظنلاب لمعُي
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