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اىَقذٍح:

اىَنتة اىهنذسٍ

يق و المكتب ووهلمكي ذعووللاووللمكأمينووللر ووؤياللمكذسمعووميلمك صيوولل مكب ا وولل
ك حقاقلتظ سميلمكأمينلل تشتللهزهلمكذسمعميلتحذيوذلمكت ل اوميلمكشساغوالل
مك شعالل ضعلمكاذمسللمكتخ للك ؤياللهزهلمكت ل اميل مكتشمسكللاللتشتاهل
هزهلمك ل نميلضتللع ملأ ك يميل( ظا الل،ل يمكاولل راياولل أي اولل ت ياتاوللل
تشغا الل حشكال....مكخ).ل
ل
تشتللهزهلمكذسمعميلمعذمدلمك ظميامل ثمسقلمكنلمءلمكضوش سيللك شمتوللهوزهل
مكذسمعميلمكىل مقعلي ت ط.ل ي ملرككلميملرشبلليامششليللقاوللمكتب وهلم ل
رمالع و نم للرتب ووهلمع شوومس ليق و الرمعووذمدلهووزهلمك ثوومسقل مالشووشم لع ووىل
ت ازهملمط كام.لكتمليق المكتب هلمكي ذعوللر ومياللقمعوذيلرام وميليح عوالل
تشتللكماولليشماوقلمكأمينولليوللحاوخلمكتخللوميل توشقامل تشياوضلمكقمعوميل
مكتبمتهل مكغش ل مع خذميمتيم.
اوالً -:اىَتاتؼح واالششاف
ل
أ ٍ -ششوع ٍثنً اىؼَاسج واىتصٌَُ
قمالمكتب هلمكي ذعللرمك غاقليعلمكأيوميلمكتن اوللرمكأمينولل يوعل
مكتب هلمالع شمس ل–لمكتظتملك تشش عل-لرمإلشوشم ل ي مرنوللت اوزل
كماوولليشمحووللت اووزلمكتشووش علح ووىلمك يميوول،لحاووخلقوومالمكتب ووهل
مكي ذعللر ضعلمكشع يميلمك ازيوللكشوابللمال ش وتل ت صيوعلم ثوم ل
ع ووىلكماووللمكتبمتووهل مكقمعوومي.لكووزككلقوومالمكتب ووهلر صيووعلمكتبمتووهل
مكتشمعملع ىلمالقغومالمك وللتومل ق يوملمكوىلمكتا وىل هوللقغومل
مكي ذعووللمكتنتمسيوولل لقغووملمك ظووتاملمكأشماابوولل قغووملمك ظووتامل
مكذمخ للل.ل
ل
ب  -إنشاا زاضاُ ٍااا
سؼح -:0ً033
تووملحووشالعلوومءلرؤ شوومءل
خضمنليومءلعونل ل300ا3لل
،ل تووومللت اوووزلأعتوووم ل
خوووضمنلمكتووومءلمالسضووولل
رؤرنووومدلطوووماالل(لحووو ل
X10.00لمكنوووشعل)10.00لي وووشل رنتوووقلطووومالل()3.40لي وووشلحغوووهل
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مكتخللووميل مكت مطو ميل حغووهلتن اتووميلمكتي ووذطلرتووملاووللركووكل
مكغ و كمل ماليلاوولل مع و خذمالي و مدليم نووللك ول شل مكنووض ل مكقظوومسيل
احضلمكخضمنلحغهلمالط .للل
جٍ -تاتؼح االػَاه وصالحُح زضاُ اىَا
قما لمكتب ه لمكي ذعل لرت مرنل لت از لكمال لمكتشمحل لرمك غاق ليعل
مالششم لمكت م د ليل لقال لمكششكل لمالع شمسيل لمكتظتتل لك خضمنل
ر مسيخ ل 2010/8/23لتم لمع ا لم كل لالعتم لمكخضمن ل تم لممشمء لكمالل
مك ح طمي لمك صيل لك ؤكذ ليل ل عال لمكا مء ل ركك لريذ لمك ؤكذ ليل لمنل
مكتشش علي اللمكيذ لمالعمعللمكز ل زلالم ل.لل
د -ػطا تأهُو انزاس واطفا حشَق ىَثانٍ اىجاٍؼح
ليشب للع وذلتوشخاضلمكأمينولل ركوكلااتومل
ت ممهلمكأمينللرشبللع
ي ن ووقلر ااووللي ل اووميلمكووذامعلمكتووذ للمكخمطووللرؤ يتووللم ح وومءل مدسم ل
مكيش بليتملي ل هلمع خذمالمكأيذلمكشخظللك حظو لع وىلمك وشمخاضل
مك صيلل.ل ريذ لحللهزهلمالشبمكاميل تؤياللي ل اميلمكذامعلمكتذ للتومل
تب افليئعغللمر لشقشيللك ازلمالعتم ل حغهلمالت مقاللمكت قنلليوعل
مكششكللر مسيخل2002/5/10للكمنليللمكت ش علمنلتبو نلا وشيلمكنتولل(45ل
ي يمً)لماللم هل رغاهلمكنذيذليللمالعامبلتؤخشلتغ املمكنتللح ىلتمسيخوهل
.ل

ر -تىسؼح اىَشاغو اىهنذسُح
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ل
ل
ها -تىسؼح اىَشاغو اىهنذسُح
تملتأياضل م يمءلمعتم لت عنللمكتشميللمكي ذعالل ركوكلريوذ لت ااولل
ي ل اميلمالع تمدلمكخمصلكب اللمكي ذعولل مكوز ليل وهلاظوللمكت أوشيلل
عللمكتشميللمكي ذعال.لل

و ٍ-ظالخ ىتجَؼاخ اىطالب -:
ل
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قمالمكت ب هلمكي ذعوللر ظوتاملمكنذيوذليوللييو يلمكغوامسميل اولل
ميمكلليخ للاللمكأمينللي يملع ىلعااللمكتثوم ل(20لي ق ولم)ليولل
مكأيللمكغشراللكتا وىلمكتشوميلل كوزككللل(18ل)ليي وللكخذيولليا وىل
ه ذعووللمكنتوومسيلمكأذيووذل،لكتوومليقو الحمكاومًلرذسمعووللتظووتاملييو يل
كخذيللمكل اللاللميمكللي شقلليللمكأمينل

ص -تؼثُذ اىساحح واىطشَق اىجذَذ – اىَقاتيح ىَثنً سئاسح اىجاٍؼح
قمالمكتب وهلمكي ذعوللرت مرنوللت اوزلمعتوم لتنااوذلمكغومحللرلاقولليولل
ع اب يل مك لل زيلحغهللأاضللمكت مط ميل.لل

اىشاسع فٍ ٍشاحو اىتنفُز
اىتنفُز

اىشاسع تؼاذ
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اىساحح فٍ ٍشاحو اىتنفُز

اىساحح تؼذ اىتنفُز
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ح -تنفُز اػَاه اىثىاتح واىجذاس االستنادٌ ىيساحح اىجذَذج
قمالمكتب وهلمكي ذعوللر ظوتاملمكا مروهل مضومالليشاوللك حومسطل
قماللرت مرنلللمالششم لع وىللمكا مرولللمك وللتقوعليقمرولليا وىلل
مكشسمعلل.ل
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اىثىاتح فٍ ٍشاحو اىتنفُز

اىثىاته تؼذ اىتنفُز
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ط -تؼثُذ اىساحح اىخيفُح ىَثنً هنذسح اىؼَاسج
قمالمكتب هلمكي ذعللحمكامًلر ضعلمكذسمعميل مع ذسم لمكنش علالعمديل
تنااذلمكت لقللمكخ اللكتا ىلمكنتمسيلمكأذيذلحاخلمنل عاللمك نااذل
ينم لليللمكبثاشليللمكتشمكل

ٌ  -تؼثُذ ساحح ٍىاقف تاصاخ اىجاٍؼح – استذ
لللل
للللللللقمالمكتب هلمكي ذعللرت مرنللمعتم لتنااولذلعومحللي مقوفلرمطوميل
مكأمينللاللي لقللمسروذل مكوز ل وزليوللقاوللمكغوملديلشوشكللصيومدل
مكغبشمنل م الدهلك تقم اليل رككلحغهلمكت مط ميلمكت ض عل.ل
ل
ك  -تشمُة ٍظالخ وشثل ساحح تاصاخ – استذ
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قمالمكتب هلمكي ذعللرت مرنللمعتم لتشكاهلييو يل شواكلعومحلل
رمطميلي لقللمسرذ.لل
ل
ه -قصاسج اىجذاس االستنادٌ – زيف ميُح تننىىىجُا اىَؼيىٍاخ
لللللللللللللللللليق المكتب هلمكي ذعللر ضعلمكذسمعميل مع ذسم لمكنش علريذ ل
قظمسيلمكأذمسلمالع مد لمكت م دلخ فلك اللتب ك ماملمكتن يمي.لل
ل
ًٍ -ىاقف سُاساخ اىجاٍؼحٍ -قاتو ٍثنً اىشئاسح -:
للللقمالمكتب هلمكي ذعللر ضعلمكذسمعوميل مك ظومياملمكت معوالل ركوكل
ك حظ لع ىلعذدلمكاشليوللي مقوفلعوامسميلمكأمينولل عوذدهمل(80ل)ل
ي ق مًلل رككلاللمكغمحللمكأذيذيلمكتقمر للكتا ىلسسمعللمكأمينل.ل
ل
ُ -زذٍح اىَجتَغ اىَحيٍ
لليقوو المكتب ووهلمكي ذعووللرت مرنوولللكماووللمكل اووميلمكوو مسديلكشسمعوولل
مكأمينلل مك للي ملاايملح هليغومعذميليوللقاولليئعغوميل د مسوشل
يذمسطليخ ل.ليق المكتب هلمكي ذعللرنتللصيمسميلياذم الليحوذدل
ع ووىلمثشهوومل عاوولل كتاووللمالعتووم لمكتل روولل يوو ملمالينوومصلك اووزل
مكتل ب.ل خ لمكنمالمكحمكللتملتقذيمليأت علليخ لليوللمعتوم ل
خذيللمكتأ تعلمكتح لليتبللت خاظيملرتملي ل-:
طَىحاخ وتطيؼاخ اىَنتة اىهنذسٍ
للليلتووحلمكتب ووهلمكي ذعووللاووللتلوو يشلمعتمكووهللع ووىلمكتغوو يالل
مكذمخ لل(لدمخللمكأمينلل)ل مكخمسملل
ل(مكتأ تعلمكتح لل)ل ي ل علمكتب هلمكي ذعللاكىلتحقاقليملي ل-:ل
ل
أ  -ػيً اىَستىٌ اىذازيٍ ( دازو اىجاٍؼح)
- 1تنالليي ذطليذ للاللمكتب هليللر لمكخاشيليتمليغمعذل
مكتب هلمكي ذعللع ىل ضعلمك ظمياملمكتنتمسيولل مال شومسالل
دمخووللمكأمينوولل,ل رحاووخليو ملمك اووزل مالشووشم لع ووىلكماوولل
مالعتووم لمال شوومساللمكأذيووذيل مك عوونميل ملالضووماميلع ووىل
مكتاووم للد نلمكحممووللمكووىلمك أو ءلمكووىليبمتووهلخمسماوولليتوومل
يغمهملاللت ااشل غاللكااوشيليوللماليو م لمك وللتوذاعلمكوىل
مكتبمتهلمكخمسمالل.
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ل

- 2تنااللا للك تغمعذي لاللي مرنللمعتم لمكتب وهلمكي ذعولل
الل ظلمك قتلك تغمعذيلاللعت اميلمكظام لل مالششم .
 - 3قللمكتب هلمكي ذعللمالع شمس لمكىليا ىلك اوللمكنتومسيل
مك ظووتاملرحاووخليبو نلاووىليبوومنلي عو لمكأمينوولل رتبوومنل
م عع.للل
ب  -ػيً اىَستىي اىخاسجٍ ( اىَجتَغ اىَحيٍ)
يللمكتق شالتل يشلمعتم لمكتب هلمكي ذعللك شتللكاظلي مرنلل
معتم لمال شمءميل مكذسمعميلدمخللمكأمينللاق ل,لرللي نذىلرككل
ك شوتللتقوذيملدسمعوميل تظومياملك تأ توعلمكتح ولل.للكوزمليولل
مكتق ووشالتغااووشلتغووتاللمكتب ووهلملكي ذعووللمكووىل"لاىَنتااة
اىهنذسٍ االستشاسٌ" .ل يق الهزملمكتب هلر قذيملمكذسمعميل
مك ظمياملميملرشبلليأم للم ليقمرللسع السيضيل.ل يللمكتق شال
منلي اووعلمكتب ووهلمكي ذعووللمالع شوومس لمكووىلك اووللمكنتوومسيل
مك ظتامللاللمكأمينلل رحاخليب نلمعضمإهليوللمكنومي الللاولل
ك اللمكنتمسيل مك ظتامل كوزككليوللك اوللمكي ذعولل ركوكلريوذ ل
مالعوو مديليووللمكب وومءميلمكت موو ديلاووللمكأمينوولل يووللكماوولل
مك خظظووميل ياووشليبما وآيليمكاووللكتوومله و ليق ووشالاوولليغ و ديل
مك ن اتميل.لل

