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أ
الكو ػػٍان الوؿ
أاشَػام قامػ ػػة
أ
الىطِ الوؿ  :الرامكة الجٍهؾّة لَػة الًعم المطنػة ًُ ًَِّ رِاعُ طاص موظػط بالرامكة العولّة
لَػة الًعم المطنػة.
أ
أ
وًُ ثظغف وُ اًعاوٌا وثٍَِوٌا وثؾّّػًا لشَام المػؿٍم قعد  88لؾوة  2011المؤرخ وُ 24ؿبجمبػ
أ
 2011وللًاهٍن الؿاؿُ قعد  11لؾوة  1995المؤرخ وُ  6وّىػي  1995المجكلي بالٌّاُِ الػِاعّة الموًس
أ
أ
بمٍزب اشَام المػؿٍم قعد  66لؾوة  2011المؤرخ وُ  2011/07/14وزمّف الوطٍص الجُ هًصجي او
أ
ثممجي وللًاهٍن قعد  104لؾوة  1994المؤرخ وُ  3اوت  1994المجكلي بجوـّم وثؽٍِػ الجػبّة البعهّة
أ
أ
أ
ولشَام ُِّ من الوـام أالؿاؿُ ّ
والوـام
والهشؽة الػِاعّة ولشَام الرامكة العولّة لَػة الًعم المطنػة
ّ
العاطلُ للرامكة.
الىطِ  : 2ثؾٌػ الرامكة قلَ ثؾّّػ مػوي قام رِاعة ُػة الًعم المطنػة وُ إؼار الطالشّات الجُ ثمَوٌا
موٌا الٍزارة المَلىة بالػِاعة وشؾب الًٍاقع الىوّة والجوـّمّة المصعدة من ٌبِ الرامكة العولّة ُػة
الًعم المطنػة.
أ
الىطِ  : 3ثجٍَن الرامكة من الرمكّات الموظػؼة بٌا والجُ ٍَِن ًعوٌا ثٍَِن الشباب وثاؼّػى وثومّة
أ
أ
وال ّ
ٌعراثي البعهّة والىوّة ّ
طالٌّة قبػ ممارؿة رِاعة ُػة الًعم
والػٌُ بي إلَ اروف المؾجٍِات الػِاعّة
المطنػة.
الىطِ ّ : 4معة هشاط الرامكة مّػ مصعدة .
الىطِ ّ : 5
مًػ الرامكة المَػجب قعد  3قمارة ؿّجُ ؿوجػ هابِ  8000وِمَن ثنّػى بمٍزب ٌػار ضادر
أ
قن المَػجب الرامكُ قلَ ان ثطادؽ قلّي الرلؾة الكامة لشًا.
أ
أ
الىطِ ِ : 6بعا الوشاط الزجماقُ للرامكة وُ ا ّوؿ شٌػ زٍِلّة وِوجٌُ وُ مٍوَ شٌػ زٍان من ُِّ ؿوة.
أ
أ
الىطِ  :7ثلجؼم الرامكة وُ ثاؿّؾٌا ووُ ثوًّس هـامٌا الؿاؿُ ووُ الجنّّػات الؽارئة قلَ ثػُّبة ًّئجٌا
أ
أ
أ أ
المعِػة بالشَام واإلزػاءات الموطٍص قلٌّا بالًٍاهّن والوـم الؿاؿّة المصعدة بالىطِ الوؿ اقالى.
ّ
الٍؼوّة أال ّ
ُما ثلجؼم الرامكة بالهظػاط لعى اللروة ّ
الجٍهؾّة وباشجػام هـامٌا أال ّ
ؿاؿُ والمّداؽ
ولمبّة
أ
الولمبُ.
الىطِ  : 8ثٌعؼ الرامكة بالظطٍص إلَ :
- 1ثوـّم ممارؿة رِاعة ُػة الًعم المطنػة وثؽٍِػًا وثومّجٌا ،وثصًّي مطالصػٌا وإدارة شؤوهػٌا
ومػاٌبجٌا بَامِ ثػاب الرمٌٍرِة وذلٍ وُ إؼار الجػاثّب الراري بٌا الكمِ.
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- 2ربػ الكالٌات مف الٌّاُِ الػِاعّة الٍؼوّة والؾلػ الكمٍمّة والرامكة العولّة والَوىعرالّات
أ
والثصادات الًارِة واإلٌلّمّة والرمكّات الزوبّة.
- 3ثوـّم ُِّ هشاط رؿمُ أاو ودي قلَ الطكّعِن الٍؼوُ والعولُ ومػاٌبجي وُ إؼار الجػاثّب الراري
بٌا الكمِ.
- 4ثػشّس ممدلُ ثٍهؽ وُ الٌّائت الػِاعّة العولّة واإلٌلّمّة والًارِة.
- 5عبػ شػوط مشارُة الرمكّات والصَام والػؿمّّن وُ الجـاًػات الػِاعّة العولّة والًارِة
واإلٌلّمّة والمًاِّؽ المكجمعة لغلٍ.
أ
ّ
والمؾّػِن وثاًّلٌم وثصؾّن مؾجٍاًم.
- 6ثٍَِن اإلؼارات الىوّة والصَام والػؿمّّن
الػِاعّّن وُ اطجطاص الرامكة وعمان اإلشػاؼ ّ
ّ
الىوُ قلَ
- 7الجشرّف قلَ بكح مػاُؼ ثٍَِن
مظجله مػاُؼ الجٍَِن وُ رِاعة ُػة الًعم المطنػة.

الكوٍان الداهُ:
الكغٍِة وُ الرامكة
أ
أ
الىطِ : 9ؼبًا لشَام الىطِ 11من الًاهٍن الؿاؿُ المجكلي بالٌّاُِ الػِاعّة ِجم الهظػاط بالرامكة
الرامكُ وثطادؽ قلّي الٍزارة ّ
ووًا لَػاس شػوط ّ
المَلىة ّ
ّ
بالػِاعة.
ِكعًا المَػجب
ٍَِن الهظػاط بالرامكة الجٍهؾّة لَػة الًعم المطنػة من اطجطاص الرلؾة الكامة .
أ
ّ
الرمكّات ،قلَ أان ّ
ثجم المطادٌة قلَ ذلٍ الًبٍؿ
وِمَن للمَػجب الرامكُ إؿواد ٌبٍؿ ا ّولُ إلشعى
طالؿ الرلؾة الكامة الالشًة.
الىطِِ : 10رب قلَ ُِّ ّ
زمكّة قغٍ بالرامكة:
الؾوٍي ٌبِ اهؽالؽ المٍؿم الػِاعُّ ،
ّ
وثصعد الرلؾة الكامة مًعار ًغا
 -1ثؾعِع مكلٍم اهظػاؼٌا
الهظػاط.
أ
أ
 -2الظغٍع لالهـمة الؿاؿّة وللجػاثّب الكامة للرامكة وللًػارات الطادرة قن ؿلؽة اإلشػاؼ.
ّ
 -3المشارُة وُ المؾابًات و أالهشؽة الػِاعّة أالطػى
الموـمة من ٌبِ الرامكة .
أ
أ
ّ
الػِاعُ باللروة الٍؼوّة الولمبّة الجٍهؾّة ،لصؾم ُِّ هؼاع
 -4اللرٍء إلَ ًّاة الجصَّم الٍؼوُ
رِاعُ ثٍَن ؼػوا وّي ،وذلٍ بكع اؿجوىاذ وؿائِ الؽكن ّ
ّ
المظٍلة لعى الٌّاُِ الرامكّة المظجطة
أ
ّ
العاطلُ للرامكة.
ابجعائّا وإؿجئواوّا الموطٍص قلٌّا بالوـام الؿاؿُ وبالوـام
أ أ
 -6قعم ربػ قالٌات ذات ضبنة ّ
رِاعّة مف ًّاُِ مّػ مكجػؼ بٌا ،او مف اقغاء ّثم ثرمّع قغٍِجٌم
الٍؼوّة أاو ّ
أاو شؽبٌم من الٌّاُِ الػِاعّة ّ
العولّة.
3

أ أ
 -7إقالم الرامكة ّ
بَِ ثوًّس لوـامٌا ولجػاثّبٌا و لجػُّبة ًّئجٌا المعِػة ولًائمة الػؿمّّن او الشظاص
المؤًلّن بإمغائٌم للجكاٌع الًاهٍهُ ثراى النّػ .
أ
أ
 -8الجًّع بالًّم الوبّلة للػِاعة و بالطالؽ الصمّعة و بمبادئ الػوح الػِاعّة وبالمّداؽ الولمبُ.
أ
الىطِ  : 11ثؾوع ضىة الكغٍ إلَ ُِّ زمكّة ثٌعؼ إلَ ثاؼّػ قمِ المشارُّن وُ رِاعة ُػة الًعم
المطنػة وثوـّمي وثؽٍِػى.
ّ
وِمَن للمَػجب الرامكُ إؿواد الكغٍِة ّ
الػِاعّة الجُ ٌّعمت طعمات زلّلة
الشػوّة إلَ الشظطّات
لػِاعة ُػة الًعم المطنػة.
أ
ّ
الىطِّ : 12
الكغٍِة قوٌا  ،و ِبًَ
ثظجص الرلؾة الكامة بجكلّي هشاط إشعى الرمكّات او بؾصب ضىة
أ
المَػجب الرامكُ مؤًال بطٍرة اشجّاؼّة لجؾلّػ قًٍبة الجكلّي او ؿصب ضىة الكغٍِة قن الرمكّة
ّ
مؤٌجا ،إلَ أان ثجم لشًا المطادٌة قلَ ذلٍ الًػار من ٌبِ أا ّوؿ زلؾة قامة ّ
قادِة .
ثىًع ضىة الكغٍِة بالرامكة :
أ
 -1الرمكّة المؾجًّلة الجُ ٌعمت ًّئجٌا المعِػة اؿجًالة زماقّة و لم ّ
ثجرعد ًّئجٌا وُ ؿػؼ خالخة اشٌػ.
ّ
الموصلة بطىة ّ
ثلًائّة .
 -2الرمكّة
ّ
الموصلة بمًجغَ شَم ٌغائُ .
 - 3الرمكّة
 -4الرمكّة الجُ لم ّ
ّ
الؾوٍي بكع الجوبّي قلٌّا ووًا للجػاثّب العاطلّة للرامكة.
ثؾعد مكلٍم الهظػاط
أ
أ
أ
 -5الرمكّة الجُ ضعر وُ شاهٌا ٌػار بالجرمّع المؤٌت من ٌبِ المَػجب الرامكُ لظؽا زؾّم وِرب ان
ٍَِن ٌػار الجرمّع المؤٌت ّ
مكلال .
ول ِجظغ ٌػار الجرمّع المؤٌت إل بكع دقٍة الرمكّة المكوّة والؿجماع إلٌّا وثمَّوٌا من وؿائِ العواع
أ
الىطِ  :13ثجمجف الرمكّات القغاء بالصًٍؽ الجالّة:
آ
أ
أ
 -1المشارُة وُ اقماؿ الرلؾة الكامة واإلؼالع قلَ زعوؿ القماؿ و الؿجعقاء للرلؾة الكامة وُ الزاؿ
و ممارؿة شي الجطٍِت.
أ
 -2ثًعِم الٌجػاشات المجكلًة بالوًاط مٍعٍع زعوؿ اقماؿ الرلؾة الكامة .
أ
 -3إقالمٌا باهشؽة الرامكة الجٍهؾّة لػِاعة ُػة الًعم المطنػة بٍاؿؽة ًَّلٌا الػؿمُ.
أ
 -4المشارُة وُ المؾابًات و الهشؽة الػِاعّة الموـمة من ٌبِ الرامكة.
أ
أ
 -5ممارؿة بًّة الصًٍؽ المجػثبة قن الوـام الؿاؿُ او ثػثّب الرامكة.
أ
أ
أ
أ
الىطِ ِ : 14مَن للوـام العاطلُ للرامكة ان ِغّىا شًٌٍا او الجؼامات اطػى للرمكّات القغاء لمؼِع
الػِاعّة ّ
ّ
ّ
العولّة المشػوة قلَ ثوـّم رِاعة ُػة
الرمكّات بالرامكة وبالٌّاُِ
إشَام ثوـّم قالٌات ثلٍ
الًعم المطنػة
أ
أ
ّ
ُِّ الشَام اإلعاوّة المجكلًة بصًٍؽ الرمكّات وبالجؼاماثٌاِ ،رب ان ل ثجكارض مف ًغا الوـام
أ
الؿاؿُ  ،ومف الجػاثّب الومٍذزّة المكجمعة من ٌبِ الرامكة العولّة لَػة الًعم المطنػة والمّداؽ
أ
الولمبُ.
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الكوػ ػػٍان الدالح
الٌّاُِ الرامكّة
الىطِ : 15ثغم الرامكة الٌّاُِ الجالّة :
 الرلؾة الكامة. المَػجب الرامكُ. ًّاُِ الجطػؼ.أ
 لران الجادِب و وظ الوؼاقات.أ
البػاب ال ّوؿ :الرلؾػػة الكامػػة
الًؾم أال ّوؿ :أاشَام ّ
قامة:
الىطِ :16ثكًع الرامكة زلؾات قامة ّ
قادِة وزلؾات قامة طارٌة للكادة وزلؾات قامة اهجظابّة.
أ
أ
ثصعد مٍاقّع اهكًاد ًغى الرلؾات الكامة واماُوٌا وزعاوؿ اقمالٌا ،بالجوؾّي مف ؿلؽة اإلشػاؼ قبػ
مرػد إقالم ُػجابُ مؾبي.
ّ أ
زمكّة واقغاء المَػجب
الىطِ : 17ثغم ّالرلؾة الكامة الرمكّات الموظػؼة بصؾاب ممدِ قن ُِّ
الرامكُ المباشػ لمٌامي .
أ
ِعقَ أالقغاء الشػوٍّن لشناؿ الرلؾة الكامة بطىة مالشـّن ولّؽ لٌم ّ
شي الجطٍِت.
أ
ّ أ
المرمعة او الجُ وًعت ضىة الكغٍِة او الجُ لم ثَمِ المٍؿم الػِاعُ الغي ؿبي
ل ِمَن للرمكّة
أ
اهكًاد الرلؾة الكامة المشارُة وُ اشنالٌا.
أ
الىطِ  ُِّ : 18زمكّة موظػؼة ثشارؾ وُ اشناؿ الرلؾة الكامة بٍاؿؽة ممدِ واشع قوٌا ٍَِن وزٍبا
أ
أ
أ
رئّؾا للرمكّة او هائبا للػئّؽ او ُاثبا قاما او رئّؾا لىػع رِاعة الطجطاص ،و باؿجدواء الػئّؽ ِرب
لبًّة أالشظاص الجُ ثم ثصعِعًا أاقالى أان تدلُ بجىٍِظ ّ
ٌاهٍهُ ممغَ وشامِ لظجم الرمكّة.
الًؾم الداهُ :الرلؾة الكامة الكادِة
الكادِة مػة ُِ ؿوة بعقٍة من رئّؽ الرامكة ّ
الىطِ : 19ثلجئم الرلؾة الكامة ّ
ثٍزي إلَ الرمكّات
أ
ّ
وثجغمن العقٍة
الموظػؼة ٌبِ خالخّن ٍِما قلَ الٌِ من ثارِض اهكًادًا وثوشػ بٍاؿؽة الطصاوة،
أ
وزٍبا زعوؿ القماؿ.
الىطِ :20ثجٍلَ الرلؾة الكامة ّ
الكادِة ثصعِع الؾّاؿة الكامة للرامكة وثٍزٌٌّا ومػاٌبجٌاُ ،ما ثجٍلَ
المطادٌة قلَ مشارِف الوـام العاطلُ للرامكة وٌٍاهّوٌا الكامة والظاضة.
الىطِ  : 21ثًٍم الرلؾة الكامة الكادِة :
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أ
 -1باإلؼالع قلَ الجًػِػ الدبُ المكػوض من ٌبِ المَػجب الرامكُ والمطادٌة قلّي.
أ
 -2باإلؼالع قلَ الجًػِػ المالُ المكػوض من ٌبِ المَػجب الرامكُ وقلَ ثًػِػ مػاٌب الصؾابات بشاهي
والمطادٌة قلّي.
أ
 -3بمواٌشة المؾائِ المعرزة برعوؿ القماؿ.
 -4بجكّّن مػاٌب للصؾابات لمعة خالث ؿوٍات مّػ ٌابلة للجرعِع ،وٍَِن وزٍبا من بّن المػاٌبّن
المؾرلّن بٌّئة الظبػاء المصاؿبّن للبالد الجٍهؾّة.
 -5بغبػ مكلٍم الهظػاط الؾوٍي المًجػح من ٌبِ المَػجب الرامكُ.
 -6بمػازكة الوـام العاطلُ للرامكة أاو ثوًّصي مف ّ
الجًّع باشجػام أاشَام الوـام أال ّ
ؿاؿُ للرامكة.
أ
 -7باثظاذ ٌػار ثرمّع قغٍِة زمكّة بواء قلَ ٌػار ثرمّع ّ
مؤٌت ِطعرى المَػجب الرامكُ ِػاقُ وّي اشَام
الىًػة أالطّػة من الىطِ  12من ًغا الوـام أال ّ
ؿاؿُ.
أ
أ
 -8بالمطادٌة قلَ ٌبٍؿ قغٍِة ّ
زمكّة زعِعة ؼبًا لشَام الىطِ  9من ًغا الوـام الؿاؿُ.
أ
 -9بالجػطّص وُ شػاء الكًارات او بالجىٍِت وٌّا قوع الٌجغاء.
أ
الىطِ  : 22ل ثٍَن أاشناؿ الرلؾة الكامة ّ
الكادِة ٌاهٍهّة إل بصغٍر اُػدػ من هطه الرمكّات
أ
الموظػؼة قلَ الٌِ.
أ
ووُ ضٍرة قعم إُػجماؿ الوطاب الًاهٍهُ ثكًع زلؾة قامة خاهّة وُ ازِ ل ِجكعى طمؾة قشػ ( ٍِ )15ما
أ
من ثارِض قًع الرلؾة أالولَ بعقٍة من رئّؽ الرامكة ،وثٍَن معاولثٌا ّ
شػقّة مٌما ُان قعد القغاء
الصاعػِن.
أ
أ
أ
أ
الىطِ : 23ثجظغ الًػارات وُ الرلؾة الكامة ّ
الكادِة بػوف الِادي وباملبّة اضٍات القغاء الصاعػِن و
وُ ضٍرة الجؾاوي ِػزس ضٍت رئّؽ الرلؾة.
الًؾم الدالح  :الرلؾة الكامة الظارٌة للكادة
أ
أ
أ
الىطِ ِ 24مَن ان ثكًع زلؾة قامة طارٌة للكادة وُ اي وٌت بؽلب من المَػجب الرامكُ او بؽلب
ُػجابُ ّ
ّ
الرمكّات الموظػؼة بنػض المعاولة وُ المؾائِ
مٍزي إلَ المَػجب الرامكُ من ٌبِ خلدُ (⅔)
الجالّة :
أ
 -1إثظاذ ثعابّػ قلَ ماِة من الًمّة لمطلصة رِاعة الطجطاص.
أ
 -2مػازكة الوـام الؿاؿُ للرامكة.
ّ -3
شِ الرامكة.
وثوكًع الرلؾة الكامة الظارٌة للكادة بعقٍة من رئّؽ الرامكة ّ
ّ
الرمكّات الموظػؼة ٌبِ طمؾة
ثٍزي إلَ
أ
أ
قشػ ٍِما قلَ الٌِ من ثارِض اهكًادًا وثوشػ بٍاؿؽة الطصاوة وثجغمن العقٍة وزٍبا زعوؿ القماؿ.
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أ
⅔) الرمكّات
الىطِ  :25ل ثٍَن اشناؿ الرلؾة الكامة الظارٌة للكادة ٌاهٍهّة ّإل بصغٍر خلدُ (
أ
الموظػؼة قلَ الٌِ ،ووُ ضٍرة قعم اُػجماؿ الوطاب الًاهٍهُ ًٍِم رئّؽ الرامكة بالعقٍة لرلؾة قامة
أ
خاهّة وُ أازِ ل ّ
ِجكعى طمؾة قشػ ٍِما ،وثٍَن معاولثٌا ّ
شػقّة مٌما ُان قعد القغاء الصاعػِن .
أ
أ
أ
ووُ ُِ الصالت ل ثجظغ الًػارات إل باملبّة خلدُ (⅔) اضٍات القغاء الصاعػِن.
الًؾم الػابف  :الرلؾة الكامة الهجظابّة
الىطِ  : 26..ثٍَن الرلؾة الكامة الهجظابّة قادِة او اؿجدوائّة.
وثًٍم الرلؾة الكامة الهجظابّة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ :
أ
 - 1بجكّّن مشػوّن قلَ قملّة الٌجػاع ووػز الضٍات.
أ
أ
 -2باهجظاب اقغاء المَػجب الرامكُ بكع اهجٌاء الىجػة الوّابّة او وُ شالة الشنٍر الموطٍص قلّي ضلب
أ
الىطِ  54من الوـام الؿاؿُ .
أ
ؿوٍات
الىطِ :27ثكًع الرلؾة الكامة الهجظابّة الكادِة وزٍبا ّمػة ُِّ اربف .
ّ
الرامكُ واؽ
الىطِ  : 28ثكًع زلؾة قامة اهجظابّة اؿجدوائّة وُ شالة شطٍؿ شنٍر وُ ثػُّبة المَػجب
خلحي(⅔ ) أالقغاء وذلٍ ووًا لما ّ
هص قلّي الىطِ  54من ًغا الوـام أال ّ
ؿاؿُ.
الىطِ : 29ثوؽبي زمّف أالشَام الٍاردة بالىطٍؿ  16و  17و  18و  19و  24من ًغا الوـام أال ّ
ؿاؿُ قلَ
ّ
اإلهجظابّة .
الرلؾة الكامة
ّ
الرامكُ الرعِع ما ّثبًَ من وجػة
ووُ ضٍرة العقٍة الَ زلؾة قامة اهجظابّة اؿجدوائّة ِؾجَمِ المَػجب
ّ
ّ
الموصِ.
هّابّة للمَػجب
أ
وثٍَن العقٍة لرلؾة قامة اهجظابّة اؿجدوائّة وُ ازِ شٌػا من ثارِض الجصًي الًاهٍهُ من مكاِوة شالة
أ
الشنٍر الموطٍص قلٌّا اقالى .
البػػاب الداهُ  :المَػجب الرامك :ػُ
أ
ّ
والطالشّات:
الًؾم ال ّوؿ :المٌام
الىطِ : 30المَػجب الرامكُ ًٍ الٌّئة الجوىّغِة الجُ ّ
ثؾّػ الرامكة وِجٍلَ إدارة شؤون رِاعة ُػة الًعم
المطنػة بالبالد الجٍهؾّة وثومّجٌا وثؽٍِػًا ،ومن مشمٍلثي بالظطٍص :
 - 1إدارة الرامكة وثؾّّػ شؤوهٌا وثوىّغ بػامرٌا وًٍ الٍشّع ّ
المظٍؿ لي مظاؼبة الٌّائت العولّة
أ
والرامكات الزوبّة المظجطة والجكامِ مكٌا.
 -2الؾٌػ قلَ اشجػام ثؽبّي الوطٍص الًاهٍهّة والجػاتِب الموـمة للًؽاع الػِاعُ بجٍهؽ.
أ
الػِاعّة ّ
ّ
العولّة.
 -3الؾٌػ قلَ إشجػام مبادئ المّداؽ الولمبُ والجػاثّب
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 -4الجطعي لَاوة مـاًػ الكوه وُ الوشاط الػِاعُ ولَِ مـاًػ الجمّّؼ الجُ ٌع ثشٍب ًغا الوشاط.
وثكّّن اللران
 -5دراؿة ُِّ ملىات ثؾّّػ الرامكة و ًّاُلٌا المظجطة ومجابكجٌا وعبؽٌا وثٍخًٌّا
أ
أ
أ
الىػقّة ؿٍاء ُاهت ٌاهٍهّة او مالّة او رِاعّة او مّػًا.
 -6ثوـّم الجػبطات والملجًّات والمؤثمػات والوعوات بالجكاون مف الؾلػ الكمٍمّة والٌّاُِ الػِاعّة
أ
الٍؼوّة والعولّة والمكاًع الٍؼوّة والزوبّة المظجطة وُ ثٍَِن اإلؼارات والرمكّات ذات الكالٌة،
أ
المؾّػِن ّ
ووّا ّ
والصَام ّ
وثاًّلٌم وثصؾّن مؾجٍاًم ّ
ّ
وذلٍ بٌعؼ ثٍَِن ّ
وإدارِا
والػؿمّّن،
والمعربّن
ّ
وقلمّا.
المالّة للرامكة وإشَام ّ
 -7ثومّة المٍارد ّ
الجطػؼ وٌّا.
 -8عبػ بػامذ لجومّة الطجطاص وثٍَِن الػِاعّّن الشبان ومجابكة ثوىّغًا.
 -9إقعاد روزهامة قامة للمبارِات والمواوؾات.
آ
 -10مكاِوة الموشات الػِاعّة الجابكة إلطجطاص الرامكة والمجابكة العائمة لٌغى الكملّة بالجوؾّي مف
الؾلػ المصلّة و الرٌٍِة وِمَن إؿواد ًغى المٌمة إلَ الػابؽات.
أ
 -11إقعاد الموجظبات الٍؼوّة وإدارة شؤوهٌا وُ مظجله الضواؼ.
 -12ثكّّن المعربّن الٍؼوّّن والرٌٍِّن.
 -13مػاٌبة هشاط الػابؽات ّ
وثطػوٌا الىوُ واإلداري والمالُ.
 -14عبػ بػهامذ لإلرشاد الجػبٍي والجٍقّة الطصّة وُ مراؿ الٌٍاِة من ثكاؼُ الموشؽات و إقالم
أ
موـٍري الرامكة من الػِاعّّن والمؤؼػِن بَاوة الشَام الجشػِكّة والجػثّبّة المجكلًة بمَاوصة ثكاؼُ
أ
ّ
الجٍهؾّة والٍُالة الٍؼوّة لمَاوصة الموشؽات.
الموشؽات بالجكاون مف اللذنة الٍؼوّة الولمبّة
أ
ّ
الجادِبّة ؼبًا ألشَام ًغا الوـام أال ّ
العاطلُ للرامكة.
ؿاؿُ ولمًجغّات الوـام
 -15ممارؿة الؾلؽة
أ
ّ
وِىٍض المَػجب الرامكُ زاهبا من مٌامي المشار إلٌّا اقالى إلَ رابؽات وؼوّة و زٌٍِة وإلَ لران
زامكّةِ ،جٍلَ إشعاخٌا وثصعِع قعدًا ومٌامٌاّ ُُ ،
ِجىػغ لمجابكة إؿجػ ّ
اثّرّة الوٌٍض بالػِاعة وُ
ّ أ
أ أ
وثاًِّ ّ
الىوّّن والجىَّػ والجظؽّػ والجٍَِن والوـػ وُ ُِ ما من شاهي ان
اطجطاضي وثٍَِن الشبان
ِصؾن ؿّػ الوشاط الػِاعُ وُ مراؿ اطجطاضي ّ
ّ
وِؽٍر مواًذ الجٍَِن واإلشاؼة بالمعربّن والصَام
أ
أ
أ
والمؾّّػِن والوٌٍض بالموجظبات الٍؼوّة وُ مظجله الضواؼ وذلٍ ؼبًا لشَام الًاهٍن الؿاؿُ قعد
 11لؾوة  1995المؤرخ وُ  6وّىػي  1995المجكلي بالٌّاُِ الػِاعّة وطاضة وُ وطٍلي  18و  19و 20
والمػاؿّم الموًس لي.
ّ
العاطلُ للرامكة ثػُّبة الػابؽات واللران الرامكّة ومٌامٌا وؼػؽ قملٌا.
وِصعد الوـام
الىطِ ًٍِ : 31م المَػجب الرامكُ بإقعاد قًٍد البػامذ الظاضة بجصغّػات الموجظبات وثومّة الطجطاص
أ
قلَ امجعاد اربف ؿوٍات وقػعي قلَ ؿلؽة اإلشػاؼ للمطادٌة قلّي .
ّ
الرامكُ بإبػام قًٍد بػامذ مف الرمكّات الػِاعّة وثغبػ ثلٍ الكًٍد بػهامذ الكمِ
ُما ًٍِم المَػجب
أ
والًعاؼ المػثًبة.
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أ
الىطِِ : 32رجمف المَػجب الرامكُ بطىة دورِة ّمػة ُِّ طمؾة قشػ( ٍِ )15ما قلَ الٌِ بعقٍة من
أ
أ
أ
الجا ُّع ّ
رئّؽه ّ
ثٍزي أبا ِّة وؿّلة ثجػؾ أاخػا ُ ّ
الَلُ
ػجابّا ٌبِ مٍقع الرلؾة بدالخة ا ِّام قلَ ال ٌِّ ،ووُ شالة
ِرٍز العقٍة لإلزجماع شّوا.
أ ّ أ
الرامكُ ّ
ّ
ملبّة القغاء.
ٌاهٍهّة ّإل إذا شغػتًا ا
ول ثٍَن معاولت المَػجب
أ
أ
أ
أ
ّ
ّ
الرامكُ ٌػاراثي بكع المعاولة باملبّة اضٍات القغاء الصاعػِن ،وقوع ثؾاوي الضٍات
وِجظغ المَػجب
ٍَِن ضٍت رئّؽ الرلؾة ّ
مػزصا.
أ
و ِمَن ان ِرجمف المَػجب الرامكُ ُغلٍ بعقٍة من رئّؾي لعراؿة المؾائِ الؽارئة ُلما دقت الصازة
لغلٍ.
وثعرج ُِّ ٌػارات المَػجب الرامكُ بعوجػ مصاعػ الرلؾات ٍَِن مػٌما ومؤرطا و ممغَ من زمّف
أ
أ
أ
أ
أ
ّ أ
وِوص قلَ اؿماء القغاء الصاعػِن واؿماء القغاء النائبّن بكغر واؿماء
القغاء الصاعػِن،
ّ
المجنّبّن دون قغر.
الىطِ ِ : 33شارؾ الَاثب الكام وُ أاقماؿ المَػجب الرامكُ دون ّ
الجمجف بصي الجطٍِت .
أ
وِشارؾ المعِػ الىوُ للرامكة وُ أاقماؿ المَػجب الرامكُ ولي ُاوة الصًٍؽ والطالشّات ّ
المصعدة بالمػ
قعد  552لؾوة  1977المؤرخ وُ  20زٍان  1977المجكلي بإشعاث إدارات ووّة رِاعّة.
ّ أ
أ
الرامكّة ّ
ّ
مراهّة ول ِرٍز لٌم
الرامكُ واقغاء الػابؽات واللران
الىطِ  :34طعمات اقغاء المَػجب
آ
أ
أ
أ
الصطٍؿ قلَ مػّثبات او مَاوات من ا ّي هٍع ،قلَ ا ّهي ِمَن ثكٍِغٌم قن هىًات ؿىػًم وإٌامجٌم وبكظ
أ
المطارِه أالطػى العؽػارِة أاخواء ٌّامٌم ّ
بمٌمات ثعطِ وُ هؽاؽ اهشؽة الرامكة والمٌام المٍٍُلة
إلٌّم.
الًؾم  : 2ثػُّبة المَػجب الرامكُ:
أ
أ
الىطِ ِ : 35جػُب المَػجب الرامكُ من إخوُ قشػة (  )12قغٍا من بّوٌم امػاة قلَ الٌِ ًِف إهجظابٌم
من ٌبِ الرلؾة الكامة .
أ
أ
الىطِ ًِ :36ف اهجظاب اقغاء المَػجب الرامكُ لمعة اربف ؿوٍات باٌجػاع ؿػي وُ دورة واشعة وبإقجماد
هـام الًائمات المنلًة .
أ
أ
وثكجبػ الًائمة الجُ ثجصطِ قلَ اُبػ قعد من الضٍات ًُ الًائمة الىائؼة بالهجظابات.
أ
أ أ
ووُ ضٍرة شطٍؿ الجؾاوي وُ قعد الضٍات المطػح بٌا بّن ٌائمجّن او اُػدػ ثكاد الهجظابات بطىة
أ
وٍرِة بّن الًائمات المجؾاوِة وُ المػثبة الولَ دون ؿٍاًا.
أ
ووُ ضٍرة ثٍاضِ الجؾاوي وُ قعد الضٍات المطػح بٌا ثكاد الهجظابات بطىة وٍرِة إلَ شّن الجمَن
من الىطِ بّن الًٍائم .
أ
وِغبػ الوـام العاطلُ للرامكة ؼػًِة ثٍزِف اضٍات الواطبّن وإشجؾابٌا.
9

الىطِ ّ : 37
ّ
الرامكُ ووي المٌام الجالّة:
ِجم ثٍزِف الظؽػ داطِ المَػجب
 رئّؽ الرامكة وٍَِن رئّؽ الًائمة الىائؼة وُ الهجظابات. هائب رئّؽ.أ
 امّن ماؿ.أ
 امّن ماؿ مؾاقع.أ
 اقغاء مَلىٍن باللران.وِجم ثٍزِف المؾؤو ّلّات بالثىاؽ بّن أاقغاء المَػجب الرامكُ  ،وقوع ّ
الجكغر ثرػى اهجظابات ّ
داطلّة بّن
أ
أ
ّ
الرامكُ ِشػؼ قلٌّا رئّؽ الرامكة لجٍزِف المٌام ّالجُ ِوشا شٍلٌا ثواوؽ بّن
زمّف اقغاء المَػجب
أ
أ
أ
قغٍِن أاو أاُػدػ وثؾوع ّ
ّ
ّ
وقوع
المجصطِ قلَ اُبػ قعد من الضٍات
للمجػشس
الظؽة المًجػع بشاهٌا
الجؾاوي ّ
ِػزس ضٍت الػئّؽ.
أ
أ
مف مػاقاة اشَام الىطِ  55من ًغا الوـام الؿاؿُ ِ ،غبػ الوـام العاطلُ للرامكة شالت إقادة ثٍزِف
أ
المؾؤو ّلّات واإلزػاءات المجبكة لغلٍ طالؿ هىؽ الىجػة الوّابّة إذا اٌجغت الغػورة او مطلصة الرامكة
ذلٍ.
ّ أ
الىطِ  : 38ل ِمَن الرمف بّن ّ
الرامكُ وبّن مؾؤو ّلّة ثؾّّػ ّ
ّ
رِاعّة او رابؽة
برمكّة
قغٍِة المَػجب
ثجبف الرامكة.
ّ
الرامكُ ّ ،
ّ
ّ
ّ
زامكُ ثٍَن لي مؾؤو ّلّة
وإن ُِّ قغٍ
لكغٍِة المَػجب
وبمرػد الجطػِس بوجائذ الهجظابات
ّ أ
ّ أ
ّ
الرمكّة او الػابؽة.
رِاعّة او رابؽة ِلجؼم بجًعِم اؿجًالجي وٍرا من ثلٍ
برمكّة
الًؾم  : 3شػوط الجػشس لكغٍِة المَػجب الرامكُ
مجػشس لكغٍِة المَػجب الرامكُ عمن ٌائمة واشعة أان ّ
الىطِّ : 39
لَِ ّ
ثجٍوػ وّي الشػوط الجالّة :
 - 1أان ٍَِن ّ
ثٍهؾُ الروؾّة.
أ
أ
- 2ان ِبلل ؿوي واشع وقشػِن ( )21قاما قلَ الٌِ وُ ثارِض إِعاع الًائمة المجػشس عموٌا.
أ
- 3ان ٍَِن هًُ الؾٍابي الكعلّة ومجمجكا بصًٌٍي المعهّة والؾّاؿّة .
أ
أ
أ
 - 4أان ل ٍَِن ٌع ثكػض لكًٍبة ّ
ثجكلي باإلطالؿ بالطالؽ الػِاعّة او باإلًِاؼ قن الوشاط الػِاعُ او
قن قغٍِة مَػجب زامكُ بًػار ّ
مكلِ ؼبًا للًٍاهّن الموـمة للوشاط الػِاعُ بجٍهؽ.
أ
أ
 - 5أان ثٍَن لي أا ّ
ّ
الػِاعُ شؾب اشَام الىطِ  40من ًغا الوـام الؿاؿُ .
ٌعمّة وُ الجؾّّػ
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أ
الىطِ ِ :40رب ان ثجٍوػ وُ ُِّ مجػشس لكغٍِة المَػجب الرامكُ عمن ٌائمة واشعة إشعى شػوط
أال ّ
ٌعمّة وُ الجؾّّػ الػِاعُ الجالّة:
أ
- 1العؽالع ّ
بظؽة قغٍ ضلب المَػجب الجوىّغي للرامكة العولّة لَػة الًعم المطنػة او قغٍ ضلب
أ
اشع لراهي لمعة هّابّة ُاملة.
أ
- 2العؽالع بظؽة قغٍ زامكُ ضلب زامكة لَػة الًعم المطكػة ّ
لمعة هّابّة واشعة قلَ الٌِ.
- 3العؽالع ّ
بظؽة رئّؽ أاو هائب رئّؽ زمكُات ُػة الًعم المطنػة ّ
لمعة ل ثًِ قن ؿوجّن.
ّ أ
 -4العؽالع بمؾؤولّة عمن الٌّئة المعِػة إلشعى زمكّات ُػة الًعم المطكػة ّ
ثًِ قن اربف
لمعة ل
ؿوٍات ُاملة.
أ
أ
 -5العؽالع بمؾؤولّة عمن رابؽة او لروة زامكّة او لروة وػقّة ثابكة لرامكة ُػة الًعم المطنػة لمعة
ّ أ
ثًِ قن اربف ؿوٍات ُاملة.
ل
أ
أ
أ
وثظجطػ ّمعة اٌعمّي الجؾّّػ وُ المراؿ الػِاعُ إلَ ؿوجّن وًػ بالوؾبة إلَ المػاة او إلَ رِاع ّّ ػُ الوظبة
أ
الٍؼوّة الغِن ل ثوؽبي قلٌّم المًاِّؽ المصعدة بالىطِ  40من ًغا الوـام الؿاؿُ والغِن ثجٍوػ
وٌّم المكاِّػ المصعدة من ٌبِ اللروة الٍؼوّة لػِاعة الوظبة المصعخة بًػار وزِػ الشباب والػِاعة
أ
والجػبّة البعهّة بجارِض  24دِؾمبػ  2004او لمن ِكجػؼ المَػجب الرامكُ بظعماثي الرلّلة المًعمة
لػِاعة ُػة الًعم المطنػة.
أ
أ
وِؾجدوُ من شػط اٌعمّي الجؾّّػ وُ المراؿ الػِاعُ لالشظاص الغِن ِشٌع لٌم المَػجب الرامكُ
الموجطب بجًعِم طعمات زلّلة لَػة الًعم المطنػة.
الىطِ  : 41ل ِرٍز العؽالع بظؽة قغٍ زامكُ إل ؿ خالث وجػات هّابّة مججالّة بوىؽ الرامكة ؿٍاء
أ
ُاهت مججالّة او موىطلة.
الًؾم  :4شػوط ثًعِم الًائمات المجػشصة لإلهجظابات
ّ
ّ أ
الىطِ ّ :42
مجػشصة ان ثٍَن مؤلىة من إخوُ قشػ شظطا ٍَِن من بّوٌم وزٍبا
ِجكّن قلَ ُِّ ٌائمة
ام أػاثان قلَ أال ّؽؿ ،مف عػورة بّان رئّؽ الًائمةّ ،
وثؾمَ ُِّ ٌائمة بإؿم رئّؾٌا.
أ
ول ِرٍز للشظص الٍاشع أان ّ
ِجػشس وُ اُػدػ من ٌائمة واشعة.
الىطِ  :43ثظجار ُِّ ٌائمة قوٍاها واشعا لٍَّن ّ
ثوص قلّي قوع ثًعِم ّ
ملىات ّ
مصال لمظابػثٌاّ ،
الجػشس،
شظطّة قن ُِّ قغٍ ّ
وِجغمن ُِّ ّ
ّ
ّ
مله الٍخائي الجالّة:
مجػشس عموٌا،
وثٍَن ُِّ ٌائمة مػوًة بملىات
ّ
ّ
شظطّا.
المجػشس
 - 1مؽلب وُ الجػشس باؿم رئّؽ الرامكة ٍَِن ممغَ من
 - 2هؾظة من بؽاٌة الجكػِه ّ
الٍؼوّة.
 - 3بؽاٌة الؾٍابي الكعلّة" بؽاٌة قعد . "3
أ
أ
أ
أ
لالضِ من الٍخائي المدبجة ل ّ
ٌعمّة الجؾّّػ وُ المراؿ الػِاعُ.
 - 4هؾض اضلّة او مشٌٍد بمؽابًجٌا
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أ
وًِف إِعاع الًائمة المػوًة ّ
بملىات زمّف اقغائٌا وزٍبا بَػجابة الرامكة طالؿ الجٌٍّت المصعد بإقالهات
الجػشس قبػ الطصه وبًّة الٍؿائػ  ،مًابِ ُشه وُ الٍخائي ممغَ ومظجٍم من الرامكة ّ
وِوص قلَ
قعد الجغمّن وثارِض اإلِعاع بمَػجب الغبػ بالرامكة.
ّأ
الىطِ ِ :44نلي باب الجػشصات وإِعاع الًائمات بَػجابة الرامكة قشػة اِام ٌبِ مٍقع الرلؾة الكامة
دون إشجؾاب ٍِم إهكًاد ثلٍ الرلؾة.
وِرب أان ّ
ّ
اإلهجظابّة والعقٍة لصغٍرًا المكلن قوي بٍؿائِ اإلقالم،
ِجغمن اإلقالم بجارِض الرلؾة الكامة
ثارِض ملي باب ّ
الجػشصات.
أ
أ
الىطِ ِ :45مَن لَِ قغٍ بالًائمة الجُ ّثم إِعاع ّ
ملىٌا بَػجابة الرامكة ان ِغّه ا ِّة وخًّة ِػاًا
بالمله وذلٍ ٌبِ ملي باب ّ
ّ
الجػشصات ،ومًابِ ُشه زعِع للٍخائي ممغَ ومظجٍم من
عػو ّرِة
الرامكة.
آ
أ
ُما ِرٍز طالؿ وجػة ثًعِم الجػشصات ثنّّػ مله ا ّي شظص قغٍ بالًائمة بكغٍ اطػ وُ ضٍرة إؿجًالة
ّ أ ّ ّ أ
ّ أ
أ أ
ّ
شظطّة.
ٌاهٍهّة او
ثػشصي لؿباب
الكغٍ ال ّوؿ او ثػازكي قن الجػشس او ثكغر
وإن ثنّّػ قغٍ ّ
ؼبّةّ ،
الَلُ الدابت بمٍزب شٌادة ّ
البعهُ ّ
ووّما قعا شالة الٍواة أاو الكرؼ ّ
مجػشس
ّ
بمجػشس زعِع عمن الًائمة وداطِ آازاؿ ثًعِم الجػشصات ِ ،وبنُ أان ٍَِن مػوًا بَػجب ضػِس ّ
مكػؼ
ّ أ
ّ أ
ّ
الجػشس او اؿجًالجي من
المجػشس ال ّوؿ إلَ قعولي قن
المظجطة ِشّػ وّي
قلّي باإلمغاء لعى الؾلػ
الًائمة الجُ ّ
ثػشس عموٌا.
الىطِ  :46ل ِرٍز لَِ من إهؾصب من ٌائمة بكع إِعاع ّ
ملىٌا بَػجابة الرامكة أان ِكّع ّ
الجػشس عمن
ٌائمة أاطػى مواوؾة ولٍ ُاهت آازاؿ ثًعِم ّ
الجػشصات مازالت مىجٍشة.
ل ِرٍز إدطاؿ أا ِّة ثنّّػات قلَ ثػُّبة الًائمة أاو إعاوة أا ِّة وخائي أاو إخباثات بكع ملي باب ّ
الجػشصات
أ
بإهًغاء ازِ إِعاع الًائمات بَػجابة الرامكة.
وِكجبػ لمّا ُِ ؿصب للجػشس ثم ثًعِمي بكع ملي باب الجػشصات.
الىطِ ٌ ُِّ :47ائمة ِدبت أا ّن أاشع أاقغائٌا ل ّ
الًاهٍهّة ّ
ّ
للجػشس ًِف الجطػِس بػوغٌا.
ثجٍوػ وّي الشػوط
بمرػد اهًغاء أازِ ثًعِم ّ
الىطِ ّ :48
ّ
الرامكُ
الجػشصات وإِعاع الًائمات بَػجابة الرامكة ِوـػ المَػجب
أاو اللروة الجُ ِكّوٌا للبت وُ ضصة الجػشصات وٍرا وُ ّ
ّ
المجػشصّن شؾب ُِّ ٌائمة ،وِطعر ٌػارا
ملىات
أ أ
ّ
مكلال وُ ٌبٍؿ ُِّ ٌائمة لظٍض الهجظابات أاو روغٌا لكعم ّ
ّ
الًاهٍهّة وُ واشع او اُػدػ من
ثٍوػ الشػوط
أاقغائٌا ،وذلٍ وُ أازِ ل ّ
ِجكعى خالخة أا ِّام من ثارِض اهًغاء أازِ ثًعِم ّ
الجػشصات.
ّ
ِجٍلَ المَػجب الرامكُ إبالغ زمّف ثلٍ الًػارات ّ
المكللة والممغاة من رئّؽ الرامكة إلَ زمّف الًائمات
أ
لَِ واشع موٌا بمٍزب مَػجٍب واشع ّ
المجػشصة شؾب الكواوِن المظجارة ّ
ّ
لَِ ٌائمة وذلٍ وُ ازِ ل
أ
ّ
ِجكعى خماهُ واربكّن ؿاقة من ثارِض ضعور الًػارات.
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الىطِ ِ :49رٍز لػئّؽ الًائمة ّ
ّ
الرامكُ لعى ًّئة الجصَّم
المطػح بػوغٌا الؽكن وُ ٌػار المَػجب
الٍؼوّة أال ّ
الػِاعُ باللروة ّ
ّ
ّ
ولمبّة الجٍهؾّة ووًا لإلزػاءات المكجمعة لعى ًغى الٌّئة.
الٍؼوُ
أ
ُما ِرٍز لػؤؿاء الًائمات المواوؾة الطػى الؽكن وُ ٌػار المَػجب الرامكُ الًاعُ بًبٍؿ ٌائمة شؾب
أ
ّ
الجصَّمّة المشار إلٌّا اقالى.
هىؽ اإلزػاءات
الًؾم  : 5رئّؽ الرامكة
ّ
والًغائّة
الىطِ  :50رئّؽ الرامكة ًٍ الممدِ الًاهٍهُ للرامكة لعى النّػ ولعى ُِّ الؾلػ الكمٍمّة
ّ
الػؿمُ للرامكة وِمَن لي ثَلّه من ِػى
واإلدارِة والٌّاُِ الػِاعّة الٍؼوّة والعولّة وًٍ الواؼي
مواؿبا لٌاثي المٌمة .
باإلعاوة إلَ ذلٍ ّ
وإن من مٌام رئّؽ الرامكةثجمدِ ذُػِا وُ :
 -1رائؿة الرلؾة الكامة وازجماقات المَػجب الرامكُ.
 -2الؾٌػ قلَ ثؽبّي مًػرات الرلؾة الكامة والمَػجب الرامكُ.
 -3اإلذن بالطػؼ.
أ
أ
 -4الجٌٍّف مف امّن ماؿ الرامكة او هائبي قلَ ُِّ الٍخائي الجُ ثلؼم الرامكة مالّا.
 -5ثكّّن من ِجٍلَ الجوؾّي مف وؿائِ اإلقالم .
أ
ّ
المٍزٌة إلَ ؿلؽة اإلشػاؼ او إلَ الٌّاُِ
الىطِ ِ :51مَن لػئّؽ الرامكة ،وّما قعا إمغاء المػاؿالت
المالّة للرامكة أان ّ
واإلٌلّمّة وُغلٍ أالذون بالطػؼ ّ
والجكٌعات ّ
ّ
الػِاعّة ّ
ّ
ِىٍض بمًجغَ ثٍُِّ
العولّة
أ أ أ
ّ أ
أ أ
ضالشّاثي الطػى لشع اقغاء المَػجب الرامكُ او لشع القٍان الكاملّن بالرامكة
ُػجابُ زاهبا من
ّ
الًاهٍهّة.
وذلٍ ثصت مؾؤو ّلّجي
وإذا ثنّب رئّؽ الرامكة أاو ّ
ثكغر قلّي الًّام بمٌامي ألؿباب ّ
ؿػوّة ِجٍلَ هائب الػئّؽ ثكٍِغي وُ ذلٍ.
الًؾم  : 6وًػعان الكغٍِػة وشالة الشنٍر بالمَػجب الرامكػُ
الىطِ ِ : 52ىًع ضىة الكغٍِة بالمَػجب الرامكُ:
ّ
الرامكُ بمَػجٍب خابت الجارِض ومؾرِ بمَػجب عبػ الرامكة.
 ُِّ -1قغٍ ٌّعم اؿجًالجي إلَ المَػجب
أ
 ُِّ -2قغٍ وعف ّ
شع لوشاؼي ؼبًا للىطِ  21من الًاهػٍن الؿاؿػُ المجكلػي بالٌّاُػِ الػِاعّة.
أ
زمكّة ّ
 ُِ -3قغٍ شاوؾ قلَ مؾؤو ّلّجي وُ رابؽة أاو ّ
رِاعّة ثابكة لوىؽ الرامكة طالوا لشَام الىطِ
أ
 38من ًغا الوـام الؿاؿُ.
أ
 ُِّ -4قغٍ ّ
ثنّب دون قغر ّ
شػقُ قن شغٍر ازجماقات المَػجب الرامكػُ ؿجة م ّػػات مججالّة او قشػة
ّمػات مجباقعة طالؿ مٍؿم رِاعُ واشع.
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أ ّ أ
أ
ّ
ملبّة اقغائي وُ إهٌاء
وِجظغ المَػجب الرامكُ وُ الصالجّن قعد  3و  4اقالىٌ ،ػارا مكلال بمطادٌة ا
ّ أ
ّ
المكوُ بالمػ.
قغٍِة
الىطِ ِ : 53صطِ الشنٍر وُ المَػجب الرامكُ بإشعى الطٍر الجالّة:
 -1الٍواة أاو الكرؼ ّ
البعهُ .
ّ
الجٍهؾّة.
 -2ثنّّػ اإلٌامة طارج البالد
ؿّاؿّة ثجكارض مف ّ
 -3اإلعؽالع ّ
ّ
قغٍِجي بالمَػجب الرامكُ.
بمٌمة
ّ
 -4وًعان الصًٍؽ ّ
الؾّاؿّة.
المعهّة او
أ
ّ
ّ
الكغٍِة بالمَػجب الرامكُ ؼبًا للىطِ  53اقالى.
زامكُ وُ إهٌاء
 -5ضعور ٌػار
أ
الىطِ ٍِ :54اضِ المَػجب الرامكُ هشاؼي بطىة ّ
ؼبّكّة ؼالما لم ِشمِ الشنٍر اُػدػ من خلح ي
أ
اقغائي.
ّ
أ
أ
وِجٍلَ المَػجب الرامكُ ثٍزِف الظؽػ الشامػة قلَ القغاء المباشػِن بالجٍاوي بّوٌم او بالٌجػاع
ّ
الؾػي قوع الٌجغاء.
الرامكُ رائؿة الرامكة لوائب الػئّؽ وقوع ّ
ّ
الجكغر
وإذا شمِ الشنٍر رئّؽ الرامكة ِؾوع المَػجب
أ
ثرػى إهجظابات داطلّة بّن زمّف القغاء المباشػِن إلهجظاب رئّؽ للرامكة.
وِؾوع المَػجب الرامكُ أالّا ألشع أالقغاء المجبًّن طؽة هائب للػئّؽ أالوؿ وقوع الجكغر ثرػى
أ
إهجظابات داطلّة بّن زمّف القغاء المباشػِن لهجظاب رئّؽ للرامكة.
أ
أ
ّ
ّ
إهجظابّة ؼبي اشَام
الرامكُ ثًف العقٍة لرلؾة قامة
وإذا ثراوز الشنٍر خلحي اقغاء المَػجب
الىطِ  28من ًغا الوـام أال ّ
ؿاؿُ.
الباب الػابف ًّ :اُِ الجطػؼ
أ
الًؾم الوؿ  :اإلدارة الىوّة
ّ أ
بَِ القماؿ الػامّة للوٌٍض بالطجطاص وبإقعاد بػامذ
الىطِ  : 55ثجٍلَ اإلدارة الىوّة الٍؼوّة الًّام
هشاط الموجظبات الٍؼوّة والرٌٍِة وبغبػ مّؼاهّاثٌا وبالؾٌػ قلَ شؾن ثوىّغًا.
ِ أػاس اإلدارة ّ
الىوّ ّة معِػ ووُ وؼوُ ِمارس مٌامي وضالشّاثي ؼبًا للًٍاهّن والجػاثّب الراري بٌا الكمِ.
ّ
الىطِ  : 56المعِػ الىوُ الٍؼوُ مؽالب أبان ّ
مؾجٌِ
ًِعم لؾلؽة اإلشػاؼ بٍاؿؽة المَػجب الرامكُ قوع
ُِ مٍؿم رِاعُ بػهامرا قاما ُما اهي مؽالب بجًعِم ثًػِػ هشاط ُِّ خالخة أاشٌػ ِشىكي بجًػِػ ّ
ؿوٍي
شامِ قوع اهجٌاء ُِ مٍؿم رِاعُ.
الىطِ ِ : 57مَن أان ثؾاقع المعِػ الىوُ الٍؼوُ وُ مٌامي ًّاُِ إؿجشارِة ووّة وؼوّةّ ،
وثًعم لي
أ
أ
أ
ؿوٍِا وبػامذ ّ
بػهامرا ّ
شٌػِة شٍؿ اهشؽجٌاُ ،ما اهٌا مؽالبة بجًعِم ثًػِػ ووُ شٍؿ اهشؽجٌا الؾوٍِة قوع
هٌاِة ُِ مٍؿم رِاعُ إلَ المعِػ الىوُ إلشالجي قلَ المَػجب الرامكُ وقلَ ؿلؽة اإلشػاؼ.
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أ
الىطِ  : 58ثجٍلَ اإلدارة الىوّة مػاٌبة هشاط ؿائػ المعارس وال ُادِمّات الظاضة بالشبان وقعم
الجػطّص وُ هشاؼٌا إل وُ هؽاؽ ُػاس شػوط ِصجػم الًٍاقع الجػبٍِة والطصّة ّ
والىوّة المكجػؼ بٌاُ .ما
أ
أ
ِصجػم إزػاءات اإلهجعاب واإلشاؼة والجٍَِن والجامّن وِصىؾ شًٍؽ الؼىاؿ و الشبان قلَ زمّف
المؾجٍِات ُِ ،ذلٍ بكع مطادٌة المَػجب الرامكُ.
الًؾم  : 2الَػجابة الكامة :
الىطِ  :59الَػجابة الكامة ًُ الٌَِّ اإلداري للرامكة وِؾّػًا ُاثب قام ٌار ِجم ثكّّوي بالجوؾّي مف
ؿلؽة اإلشػاؼ.
ّ
الىطِ ِ :60جٍلَ الَاثب الكام بالظطٍص المٌام الجالّة:
أ
والجطػؼ وُ ّ
ّ
ملىاثٌم ّ
المٌوّة.
 -1اإلشػاؼ قلَ القٍان الكاملّن بالرامكة والػابؽات
 -2الجوؾّي بّن المَػجب الرامكُ وبّن ؿلؽة اإلشػاؼ ومجابكة ثؽبّي ُِّ الوطٍص والمواشّػ
ّ
والمغُػات الطادرة قن وزارة اإلشػاؼ .
آ
 -3اإلشػاؼ قلَ مَػجب عبػ الرامكة وثٍزّي المػاؿالت والملىات ومصاعػ الرلؾات وُ الزاؿ
وشؾب الجػاثّب المصعدة من ٌبِ الٍزارة المَلىة بالػِاعة.
أ
أ
الىطِ  : 61ل ِمَن للَاثب الكام ان ٍَِن قغٍا بلروة زامكّة او بػابؽة.
ّ
العاطلُ للرامكة.
ِؾاقع الَاثب الكام وُ مٌامي إؼارات و طالِا ثؾّّػ ِغبؽٌا الوـام
أ
ثصعث بالَػجابة الكامة وبطىة وزٍبّة طلّة ٌارة للجٍخّي والرشّه والجطػؼ وٌّما.
الًؾم  :3اللران الرامكّة
أ
الىطِ  : 62ثصعث لران ّ
ّ
الرامكُ وُ ثؾّّػ اقماؿ
زامكّة داطِ الرامكة ثجٍلَ مؾاقعة المَػجب
أ أ
ّ
الرامكُ.
الرامكة وِػاؿٌا اقغاء من المَػجب
أ
ّ
العاطلُ للرامكة او ٌػار ضادر قن المَػجب الرامكُ قعد ًغى اللران وثػُّبجٌا ومٌامٌا
ِغبػ الوـام
الًؾم  : 4الػابؽات
أ أ
ّ
الرامكُ إشعاث رابؽة او اُػدػ قلَ المؾجٍى الٍؼوُ والرٌٍي ِىٍض لٌا زاهبا من
الىطِ  :63للمَػجب
أ
ضالشّاثي ُما زاء بالىطِ  30من ًغا الوـام الؿاؿُ.
أ
الىطِ  :64ثؾٌػ الػابؽة قلَ ثصًّي الًعاؼ المًػرة من ٌبِ المَػجب الرامكُ والمجكلًة طاضة بجوىّغ
بػامذ ثومّة الطجطاص والكواِة بالموجظبات الرٌٍِة إن وزعت واإلشػاؼ قلَ المبارِات والمؾابًات
ّ أ
ّ
ّ
والرٌٍي.
الٍؼوُ ا
الػِاعّة قلَ المؾجٍِّن
الرمكّات بالػزٍع إلَ مػزف هـػًا الجػابُ أاو الىوُ ّ
ّ
المصعد وُ ٌػار
وثمارس الػابؽة إطجطاضٌا ثراى
إشعاخٌا.
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الىطِ  : 65ثجٍلَ الػابؽات الٍؼوّة والرٌٍِة ٌبِ مىججس ُِ مٍؿم رِاعُ وبالجوؾّي مف المَػجب
آ
الرامكُ وبالجكاون مف الؾلػ الرٌٍِة والمصلّة مكاِوة الموشات الػِاعّة الجابكة إلطجطاضاثٌا ومجابكة
ًغى الكملّة ؼّلة المٍؿم الػِاعُ.
الباب الظامؽ  :ال أػجادِب ّ
اقات
ووظ الوؼ .
أ أ
الًؾم ال ّوؿ :اشَام قامة:
ّ أ
الجادِب ّ
ّ
ووظ الوؼاقات ووًا لمبعإ الجًاعُ قلَ درزجّن
ضالشّاثٌا وُ مادة
الىطِ  :66ثمارس الرامكة
أ
أ
مف عمان ّ
شي العواع ،بكع اإلؿجماع إلَ الؼػاؼ المكوّة بالمػ ثَػِؾا لمبعإ المٍازٌة.
أ
ّ أ
ّ
المظجطة او الػابؽات ،امام
الرامكّة
الىطِ ًِ :67ف الؽكن وُ الًػارات الطادرة ابجعائّا قن اللران
الرامكُ ّالغي ِوجطب إلضعار ٌػار ّ
ّ
هٌائُ وُ الوؼاع ولي إمَاهّة ثكّّن لروة طاضة ِىٍض لٌا
المَػجب
ضالشّاثي الًغائّة ُؽٍر ٌغائُ اؿجئواوُ ثصِ مصلي وثَػجؾب ُِ ضالشّاثي الموطٍص قلٌّا بٌغا
أ
الوـام الؿاؿُ .
الرامكُ ٌابال للؽكن أامام ًّئة الجصَّم الٍؼوُ الػِاعُ باللروة الٍؼوّة أال ّ
ّ
ولمبّة
وِبًَ ٌػار المَػجب
ّ
الجٍهؾّة ؼبًا لإلزػاءات المكمٍؿ بٌا لعى ثلٍ الٌّئة.
هٌائّا وُ زمّف الؽكٍن المػوٍقة ّ
الرامكُ ّ
ّ
عع الًػارات اإلبجعائّة الطادرة قن
الىطِ ِ :68وـػ المَػجب
ّ أ
الصَمُ ّ
ّ
لَِ واشع موٌا.
الرامكّة او قن الػابؽات شؾب اإلطجطاص
إشعى اللران
أ
المظجطة أاو الػابؽات ّ
ّ
ّ
المجكلًة بجوـّم المؾابًات وثاًِّ
الرامكّة
وثكجبػ الًػارات ّالجُ ّثجظغًا اللران
أ
الػِاعّّن وثؾلّم اإلزازاتٌ ،ػارات ّ
ّ
ّ
الرامكُ.
إبجعائّة العرزة ٌابلة للؽكن امام المَػجب
أ
الرامكُ الموجطب للوـػ ّ
ّ
ّ
زامكُ ؿبي لي
هٌائّا وُ الؽكٍن ،ا ّي قغٍ
ول ِشارؾ وُ معاولت المَػجب
الوـػ ابجعائّا وُ هىؽ ّ
المله.
الرامكُ ٌػارى ّإل بكع اؿجعقاء الؽاقن واؿجعقاء المؽكٍن ّ
ّ
ععى قوع الٌجغاء ،وؿماع
ول ِطعر المَػجب
دوٍقي.
ملبّة أاقغائيّ ،
الوٌائُ أبا ّ
ٌاهٍهّة ّإل بصغٍر أا ّ
الرامكُ ّ
ّ
ّ
ملبّة
وِجظغ ٌػارى
ول ثٍَن معاولت المَػجب
أالضٍات ووُ ضٍرة الجؾاوي ٍَِن ضٍت الػئّؽ ّ
مػزصا.
ّ أ
أ
ّ أ أ
ّ
إؿجئواوّا ل ٌٍِه
إبجعائّا او
ثظله اشع اؼػاؼ الوؼاع قن الصغٍر امام المرلؽ الموجطب
الىطِ :69
الوـػ وُ ّ
المله ؼالما ّثم ثٍزّي إؿجعقاء ّ
ٌاهٍهُ لي.
أ
آ
ّ أ
دِبّة أاو ّ
الجا ّ
البت وُ
العاطلُ او ٌػار المَػجب الرامكُ ازاؿ الؿجعقاء وإضعار الًػارات
وِغبػ الوـام
الوؼاقات واإلقالم بٌا.
أ
ّ
ّ
الصَمُ وثػُّبة اللران
العاطلُ للرامكة او ٌػار مَػجب زامكُ مػزف الوـػ
الىطِ ِ :70غبػ الوـام
أ
أ
الرامكّة والػابؽات ؿٍاء وُ ّ
مادة الجادِب او وُ مادة ّ
ّ
ّ
العاطلُ
وظ الوؼاقاتُ ،ما ِغبػ الوـام
ّ أ أ
ّ أ
اإلزػاءات ّ
ّ
المظجطة بالوـػ ّ
مادة الجادِب او
إبجعائّا وُ
الرامكّة او الػابؽة
المجبكة من ٌبِ اللروة
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الوؼاقات وُغلٍ إزػاءات الؽكن وُ الًػارات البجعائّة وإزػاءات ّ
الرامكُ بالوـػ ّ
ّ
هٌائّا وُ
ثكٌع المَػجب
أ
المؾالة.
ّ أ
الجا ّ
دِبّة:
الًؾم الداهُ :الطجطاص وُ المادة
أ
رِاعّة ولقبّن ّ
زمكّات ّ
دِبّة قلَ موـٍرٌِا من ّ
الجا ّ
ومؾّػِن
الىطِ  :71ثمارس الرامكة ؿلؽجٌا
أ
ومعربّن ّ
ؿمّّن ،بٍاؿؽة لروة للجادِب الجُ ّ
ّ
وشَام ور ّ
ثجكٌع بالوـػ ابجعائّا وُ ثؾلّػ الكًٍبات
ّ أ
الجا ّ
دِبّة.
المؾجٍزبة وُ المادة
أ
أ
أ
أ
الجا ّ
دِبُ وُ مغٍن الؿبٍع المٍالُ للٍاٌكة قلَ اٌطَ ثًعِػ قلَ اهي ِمَن الجمعِع وُ ذؾ
وِطعر الًػار
أ
أ
الزِ إذا اٌجغَ البت وُ المله إزػاء اقماؿ ثصًًّّة.
أ
الرامكُ أان ّ
الجا ّ
ّ
دِبُ البجعائُ إلَ الػابؽة.
ِىٍض زاهبا من الطجطاص
الىطِ ِ :72مَن للمَػجب
العاطلُ للرامكة ٌائمة المظالىات المؾجٍزبة للكًاب ّ
ّ
وؿلم الكًٍبات.
ِغبػ الوـام
الًؾم الدالح  :الطجطاص وُ ّ
مادة ّ
وظ الوؼاقات:
أ
وثظجص ّ
بالوـػ ّ
ّ
إبجعائّا وُ
الىطِ  :73ثصعث بالرامكة لروة مػُؼِة للوؼاقات ِػاؿٌا قغٍ زامكُ
أ
ّ أ
أ
ّ
ّ
بالمعربّن او
الرمكّات ؿٍاء وُ قالٌجٌا بكغٌا ببكظ او وُ قالٌجٌا
الػِاعّة الجُ ثوشا بّن
الوؼاقات
أ
بالالقبّن او وُ قالٌة ًؤلء بالرامكة.
ّ أ
أ
ّ
بطالشّة ّالوـػ ّ
ّ
إبجعائّا وُ بكظ
الرٌٍِة
الٍؼوّة او
وِمَن للرامكة الػِاعّة ان ثكٌع إلَ الػابؽة
أ
ّ
الوؼاقات ووًا لما ّ
ضالشّات مؾوعة للػابؽة وُ ٌػار إشعاخٌا ،او وُ شالة الجوطّص قلّي
ِجم عبؽي من
ّ
العاطلُ للرامكة.
بالوـام
أ
أ
وِجم الؽكن وُ ٌػارات اللروة لعى المَػجب الرامكُ الغي ِوجطب ٌُّاة إؿجئواؼ دون شغٍر الكغٍ او
أ
أ
القغاء الغِن شارٍُا وُ اقماؿ اللروة المػُؼِة للوؼاقات.
الًؾم الػابف ّ :
ّ
ّ
الرامكُ:
الجلًائُ للمَػجب
الجكٌع
أ
مبعا الجًاعُ قلَ درزجّنّ ،
ّ
الرامكُ ،وُ إؼار مشمٍلثي المػثبؽة
وإن المَػجب
الىطِ  : 74اؿجدواء من
باشجػام مًجغّات الوـام أالؿاؿُ والمّداؽ أالولمبُ ِ ،مَن لي الجكٌع بالوـػ من ثلًاء هىؾي وُ ّ
المادة
أ
الجا ّ
دِبّة ،وذلٍ وُ إشعى الطٍر الجالّة:
 - 1شطٍؿ طػؽ طؽّػ للًٍاهّن ّ
ّ
الموـمة لًؽاع الػِاعة أاو للمّداؽ أال ّ
الػِاعّة.
ولمبُ والػوح
أ
أ
ّ أ
الجا ّ
ّ
دِبّة الالزمة طالؿ الزِ
المظجطة او الػابؽة قن اثظاذ الًػارات
الرامكّة
 - 2ثناوِ اللروة
أ
ّ
المظٍؿ لٌا شؾب الىطِ  72من ًغا الوـام ال ّ
ؿاؿُ.
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أ
أ
دِبُ البجعائُ ّ
الجا ّ
الجا ّ
دِبّة الموطٍص قلٌّا بالوـام
لؾلم الكًٍبات
 - 3وزٍد طػؽ واعس وُ الًػار
ّ
العاطلُ.
ّ أ
ّ أ
ملبّة خلدُ أاقغائي ّ
للجكٌع ّ
الرامكُ أبا ّ
الجا ّ
ّ
هٌائّا بشاهي
دِبُ وِطعر ٌػارا
ثلًائّا بالمله
وِوجطب المَػجب
ملبّة أالقغاء الصاعػِن ،وقوع الجؾاوي وُ قعد أالضٍات ٍَِن ضٍت الػئّؽ ّ
أبا ّ
مػزصا.
الىطِ  :75وُ الصالجّن قعد  1وقعد  2المغٍُرثّن بالىطِ  74من ًغا الوـام أالؿاؿُّ ،
ِجكّن قلَ
أ
ّ أ
الرامكُ ّالغي ِكجؼم ّ
الجا ّ
ّ
الرامكّة او الػابؽة
دِبّة إقالم اللروة
الجكٌع من ثلًاء هىؾي وُ ّالمادة
المَػجب
ّ أ
المظجطة ُُ ّ
ّ
الرامكُ ،وا ّي ٌػار ِطعر قن
ثجظلَ قن مٍاضلة ّالوـػ وُ هىؽ المٍعٍع لىائعة المَػجب
ّ
الرامكّة أاو الػابؽة ل أاخػ ّ
ٌاهٍهُ لي.
ثلٍ اللروة
وُ الصالة قعد  3المغٍُرة بالىطِ  74أاقالىّ ،
وإن ّ
ّ
الرامكُ من ثلًاء هىؾي لمػازكة الًػار
ثكٌع المَػجب
أ
دِبُ البجعائُ المظاله للًاهٍنِ ،لنُ ُِّ أاخػ ّ
الجا ّ
ٌاهٍهُ لغلٍ الًػار وِبؽلي.
الىطِ  :76ثٍَن الًػارات الطادرة قن المَػجب الرامكُ وُ شالة الجكٌع الجلًائُ ٌابلة للؽكن مباشػة
أ
أ
امام الٌّاة الٍؼوّة للجصَّم الػِاعُ .
أ
الجادِب وُ مراؿ مَاوصة ّ
الموشؽات
الًؾم الظامؽ  :لران
أ
الىطِ  : 77ثمارس الرامكة ؿلؽجٌا الجا ّ
دِبّة قلَ موـٍرٌِا وُ مراؿ مَاوصة ثكاؼُ الموشؽات
بٍاؿؽة لروجّن زامكّجّن ّ
ثجكٌعان بالوـػ ّ
إبجعائّا وإؿجئواوّا وُ ثؾلّػ الكًٍبات المؾجٍزبة وُ
ًغا المراؿ .
الىطِ  :78ثكع الرامكة ثػاثّب طاضة بمَاوصة ثكاؼُ الموشؽات وثعرزٌا وزٍبا بوـامٌا العاطلُ.
أ
أ
الجادِب ّ
وؿلم الكًٍبات وبًّة إزػاءات
وثجغمن ًغى الجػاثّب زملة اإلزػاءات الجادِبّة و ثػُّبة لروجُ
اإلقالم و الجوؾّي مف الٍُالة الٍؼوّة لمَاوصة ثكاؼُ الموشؽات.
أ
و ِجم اقجماد اشَام الجشػِف الٍؼوُ والجػاثّب العولّة المجكلًة بمَاوصة ثكاؼُ الموشؽات وُ ؿن ًغى
الجػاثّب .

الكوٍان الػابف :
المٍارد المالّة ومؾٍ الصؾابات وإشػاؼ العولة
أ
الباب الوؿ  :المٍارد المالّة
أ
الىطِ  :79ثجاثَ مٍارد الرامكة بالظطٍص من:
 -1قائعات الممجلَات.
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 -2مكالّم اهظػاط الرمكّات والشجػاُات الؾوٍِة.
أ
أ
 -3الموابات المجاثّة من ثوـّم المبارِات بطىة مباشػة او مّػ مباشػة.
ّ
رِاعّة ّ
المجصطِ قلٌّا إخػ المشارُة وُ ثـاًػات أاو مؾابًات ّ
 -4الموس والرٍائؼ ّ
دولّة.
المالّة
 -5مكالّم ّ
المٍؿىة قلَ بّف اإلزازات والمؽبٍقات والموشٍرات.
 -6المكالّم المٍؿىة قلَ الكًٍبات والظؽاِا.
 -7موس العولة والمؤؿؾات الكمٍمّة.
 -8الٌبات ّ
والجبػقات المموٍشة ؼبي الجشػِف الراري بي الكمِ.
أ
الػِاعّة أاو ّ
ّ
الدًاوّة.
 -9الكائعات المجاثّػة مػن ثوـّم الجـاًػػات
 -10قائعات إؿعاء الظعمات المورؼة.
 -11قائعات اإلؿجشٌار.
 -12معاطِّ اإلشٌار وشًٍؽ البح الجلىؼي.
أ
أ
أ
وبطٍرة قامة الكائعات المجاثّة من الهشؽة الجُ لٌا قالٌػة مباشػػة او مّػػ مباشػػة بمٍعٍع هشاط الرامكة
الغي ٍَِن لٌا وشعًا وبطىة شطػِة شي الجطػؼ وّي واؿجناللي.
الباب الداهُ  :مؾٍ ومػاٌبة الصؾابات
أ
الىطِ  : 80ثبعا الؾوة المصاؿبّة وُ مػة زٍِلّة وثوجٌُ وُ  30زٍان من الؾوة المًبلة وذلٍ اؿجوادا
إلَ المكاِّػ الظاضة بالكملّات المورؼة من ٌبِ الٌّاُِ الػِاعّة الموطٍص قلٌّا بالىطِ 7مَػر من
أ
أ
الًاهٍن الؿاؿُ قعد  11لؾوة  1995المجكلي بالٌّاُِ الػِاعّة ُما ثم إثمامي بالًاهٍن الؿاؿُ قعد 78
لؾوة  2004المؤرخ وُ  6دِؾمبػ .2004
الىطِ  : 81ثجٍلَ الرامكة وزٍبا مؾٍ مصاؿبجٌا ؼبًا للجشػِف المصاؿبُ الراري بي الكمِ بما وُ ذلٍ
أ
ٌٍاقع مكّار المصاؿبة الظاضة بالٌّاُِ الػِاعّة المطادؽ قلّي بًػار وزِػ المالّة المؤرخ وُ  21اوت
.2007
أ
مالّة ُِّ خالخة أاشٌػ ُما ّ
الىطِ ّ :82
ثكع الرامكة ثًارِػ ّ
ثكع ثًػِػًا الؾوٍي الدبُ والمالػػُ الغي ِظغف
للكػض قلَ الٍزارة المَلىة بالػِاعة.
وثجًّع الرامكة وُ إقعاد الجًارِػ المالّة بًٍاقع الػٌابة العاطلّة وبالجوـّم المصاؿبُ المغموة بمكّار
أ
المصاؿبة الظاص بالٌّاُِ الػِاعّة المشار إلّي اقالى .
الظاضة ّ
الىطِ  :83ثصىؾ لمعة قشػ (  )10ؿوٍات قلَ أالٌِ ُِّ العواثػ والٍخائي ّ
ّ
مصاؿبّة
بَِ ؿوػة
ومؾجوعاثٌا والمؤِعات المجكلًة بٌا.
أ أ
الىطِ  ُِّ :84مبلل ّثم إؿوادى من ٌبِ العولة وُ إؼار قًٍد البػامذ او الًعاؼ المشار إلٌّا بالىطِ 31
آ
آ
أ
من ًغا الوـام أال ّ
ؿاؿُ ،ولم ًِف ضػوي وُ الزاؿ المصعدة ل ِؾمػس بطػوػي وُ اي مراؿ اطػ إل بكع
مٍاوًة ؿلؽة اإلشػاؼ.
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الكوٍان الظامؽ  :اإلش ػػاؼ
الىطِ  : 85ثمارس الٍزارة المَلىة بالػِاعة إشػاوٌا قلَ الرامكة ؼبًػا للًٍاهّن الراري بٌا الكمِ وطاضة
وُ المؾائِ الجالّة :
 -1ثكّّن ممدلُ الٍزارة وُ الرلؾات الكامة.
 -2ثكّّن المعِػ الىوُ الٍؼوُ والَاثب الكام الًار.
أ
 -3مػاٌبة الجطػؼ اإلداري والمالُ ؼبًا للًٍاهّن الراري بٌا الكمِ ولشَام ًغا الوػـام.
 -4المطادٌة قلَ المٍازهات المالّة .
أ
 -5المطادٌة قلَ قًٍد الًعاؼ والبػامذ قلَ المؾجٍى الىوُ واإلداري والمالُ .
أ أ
أ
أ
 -6المطادٌة الؿجشارِة قلَ ُِ الجؼام بجوـّم دورات رِاعّة ٌارِة او إٌلّمّة او دولّة او اولمبّة
بجٍهؽ.
أ أ
أ
أ
 -7المطادٌة الؿجشارِة قلَ ُِ الجؼام بالمشارُة وُ دورات رِاعّة ٌارِة او إٌلّمّة او دولّة او اولمبّة .
وبطىة قامة ُِّ الطالشّات الجُ ثظٍلٌا لٌا الًٍاهّن والجػاثّب الراري بٌا الكمِ.
أ
الكوٍان الؾادس :اشَام مظجلىة
أ
ّ أ
أ
العاطلُ ّ
مجممة ّ
ّ
ومٍعصة لشَام الوـام الؿاؿُ للرامكة.
ومىؾػة
الىطِ  : 87ثكجبػ اشَام الوـام
ؿاؿُ أاو أان ّ
ل ِمَن ألشَام الوـام العاطلُ أان ثظاله الوـام أال ّ
ثصٍرى.
أ
الىطِ  :88قوع ضعور ٌػار ّ
بالصِ الجلًائُ اوالًغائُ ثًف ثطىّة ممجلَات الرامكة ؼبًا للًٍاهّن
الراري بٌا الكمِ.
أ
الكوٍان الؾابف :اشَام إهجًالّة
أ
الىطِ  :89ثكىَ الٌّئة الجاؿّؾّة من الشػوط الموـمة لكغٍِة المَػجب الرامكُ وثجٍلَ ثؾّّػ
أ
الرامكة طالؿ ُامِ المعة الوّابّة الػباقّة الولَ ولٌا شاؿ اهًغائٌا العقٍة لرلؾة قامة اهجظابّة.
أ
أ
وثصؾب ًغى المعة الوّابّة لشًا وُ اٌعمّة الجؾّػ الموطٍص قلّي بالىطِ  40المغٍُر اقالى.
الىطِ  : 90ثٍَن ؿوة إزػاء الهجظابات موؽلًا لشجؾاب قعد العورات الوّابّة المشار إلٌّا بالىطِ 41
أ
من ًغا الوـام الؿاؿُ .
و ثكجبػ المعة الوّابّة الممجعة بّن مباشػة المَػجب الرامكُ لمٌامي وثارِض اهكًاد الرلؾة الهجظابّة الجُ
أ
ثاثُ بكع الجٍَِن معة هّابّة ُاملة.
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