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  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

  

   
يف فارطألل نورشعلاو يناث لا عامتجالا

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
 ٢٠١٠ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٢ - ٨ ،كوكناب

  تقؤملا لامعألا لودج

يناثلا نيرشت١٠ - ٨(يريضحتلا ءزجلا   - ًالوأ   )٢٠١٠ربمفون / 

  :يريضحتلا ءزجلا حاتتفا  - ١
  ؛ةيدنلياتلاةموكحلا ) يلثمم(لثمم تانايب   )أ(  
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب) يلثمم(لثمم تانايب   )ب(  

  :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢
  ؛يريضحتلاءزجلا لامعأ لودج رارقإ   )أ(  
  .لمعلا ميظنت  )ب(  

  :٢٠١١ ماعل لايرتنوم لوكوتورب تائيه ةيوضع يف رظنلا  - ٣
  ؛ذيفنتلا ةنجل ءاضعأ  )أ(
  ؛لايرتنوم لوكوتورب ذيفنتل فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  )ب(
  ؛ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل ناكراشملا ناسيئرلا  )ج(

                                                           
لوألا نيرشت٦يف اهرادصإ ديعأ   * ةينف بابسأل٢٠١٠ربوتكأ /   .  
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  .مييقتلا ةقرفأل نوكراشملا ءاسؤرلا  )د(
لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل ةيلاملا ريراقتلا   - ٤

  .لايرتنوم لوكوتورب تاينازيمو نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
نم ١٠ةداملا بجومب ةيلاملا ةيلآلاب ةلصتملا لئاسملا   - ٥   :لايرتنوم لوكوتورب 

  ؛)٢١/٢٨ررقملا  (ةيلاملا ةيلآلا مييقتل تاصاصتخا  )أ(
 - ٢٠١٢ةرتفلل فارطألا ددعتملا قودنصلا دراوم ديدجت ةداعإ ةساردل تاصاصتخا   )ب(

  ؛٢٠١٤
ةيذيفنتلا ةنجللا ا   )ج(   فارطألا ددعتملا قودنصللدمتعا يتلا ةيهيجوتلا ئدابملا مييقت

  .ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم نأشب
ةعضاخ داوم اهرابتعاب تالويلوبلا يف ةجوزمملا ةيرولف ةيرولكورديهلا نوبركلا تابكرم ةلاح   - ٦

  .لايرتنوم لوكوتورب بجومب ةباقرلل
  :نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  - ٧

نوزوألل ةدفنتسملا داوملا ريمدتبةلصلا تاذ قفارملاو تايجولونكتلا  )أ(   ؛ 
  .نوزوألل ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا  )ب(

لايرتنوم لوكوتورب ىلع ةحرتقملاتاليدعتلا  - ٨  .  
م هرابتعاب٢٣ - يرولفورديهلا نوبركلا بكرم نم ماتلا يجيردتلا صلختلا  - ٩  تاثاعبنالان  

  .٢٢ - يرولف يرولكورديهلا نوبركلا بكرمجاتنإل ةيبنا جلا
لايرتنوم لوكوتورب نم٢ ةداملا نمتاءافعإل اب ةلصتملا لئاسملا  - ١٠  :  

ماعو٢٠١١ ماعل ةجرحلا تامادختسالا تاءافعإل تانييعت  )أ(   ؛٢٠١٢  
  ؛نحشلا لبق ام تاجلاعمو يعارزلا رجحلا يف ليثيملا ديمورب تامادختسا  )ب(
  ؛٢٠١١ ماعل ةيرورضلا تامادختسالاتاءافع إل تانييعت  )ج(
  ؛)٢١/٦ررقملا (نوزوألل ةدفنتسملا داوملل ةيليلحتلاو ةيربتخملا تامادختسالا   )د(
  ).٢١/٣ررقملا (عينصت لماوعك نوزوألل ةدفنتسملا داوملا مادختساب ةلصتملا لئاسملا   )ه(

  .يتياهل ةصاخلا ةلاحلا  - ١١
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  :تانايبلا غالبإو لاثتمالاب ةلصتملا لئاسملا  - ١٢
؛لاثتمالاب قلعتي اميف نوزوألل ةدفنتسملاداوملاتانوزخم ةجلاعم   )أ(      
هيف رظنلاو ذيفنتلا ةنجل اأ يتلا تاررقملاو لامعألا نعضرع   )ب(    اتصو.  

  .ىرخأ لئاسم  - ١٣
يناثلا نيرشت١٢و ١١(ىوتسملا عيفر لاءزجلا   -ًايناث    )٢٠١٠ربمفون / 

  :ىوتسملا عيفرلاءزجلا حاتتفا   - ١
  ؛ةيدنغوألاة موكحلا) يلثمم(لثمم تانايب   )أ(
  ؛ةدحتملا ممألا) يلثمم(لثمم تانايب   )ب(
  .فارطألل نيرشعلاو يداحلاعامتجالا سيئر نم نايب   )ج(

  :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢
  ؛فارطألل نيرشعلاويناث لا عامتجالا بتكم ءاضعأ باختنا  )أ(
  ؛فارطألل نيرشعلاويناث لا عامتجالا لامعأ لودج رارقإ  )ب(
 ؛لمعلا ميظنت  )ج(

  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  )د(
  .لايرتنوم لوكوتورب ىلع تاليدعتلاو لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا ىلع قيدصتلا ةلاح  - ٣
ةقرفألا هيرجت يذلا مييقتللمييقتلا ةقرفأ ضرع   - ٤   .تاونس ةعبرأ لك 
ةنامأو ة يذيفنتلا ةنجللا لمع نع فارطألا ددعتملا قودنصلل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر نم ضرع  - ٥

 .قودنصلل ةذفنملا تالاكولاو فارطألا ددعتملا قودنصلا

  .دوفولا ءاسؤر تانايب  - ٦
يناثلا عامتجالا يصوي يتلا تاررقملا يف رظنلاو ،يريضحتلا ءزجلل نيكراشملا ءاسؤرلا ريرقت   - ٧

اهدامتعابفارطألل نورشعلاو  .  
ارطألل نيرشعلاوثلاثلا عامتجالا داقعنا ناكمو خيرات  - ٨   .ف 
  .ىرخأ لئاسم  - ٩

فارطألل نيرشعلاويناثلا عامتجالا تاررقم دامتعا  - ١٠  .  
  .فارطألل نيرشعلاويناث لا عامتجالا ريرقت دامتعا  - ١١
  .عامتجالا ماتتخا  - ١٢

_____________  


