
 

 

  ا������ ا�������� )٢٠١(	��دات 	�دة ���� 

� ا��را��������  	�ز�� � � ا

  

� ا��%���ة 	$#"�ت����� ا


�� ، أ��ا��� ��� ،  ا�ول .
���� �����دة ، 
���� ا����ب ، ا����� ا�������

 

، ا���* ، ا�0�12 ا�/.�ي ، أم��ت آ�* ا���اث ا�)�'ن ا����% : ��ز م!�در ا����� ا������� أ

��ات ا�����ا����� و ا�د�� ا����ص�ة ، ا��3.  

 .م��رة ا9
!�ل ������6% ا����8 وم��6% ا�����7 وم��6% ا��!�2�5ت

 ا�:��7

 

 5.�)� (ا����� ا;دار�

�� ، إ�Aره� ا���م ، ���ذج �Cأ��ا��� ، ص ، ��C�Dو �����أه ، ��C���

 ، �E�F �5ءHأ I�J�
 ���ذج دون أ�5Hء ، 
���� ا�L5ب ����� ر��� إدار� ����KE إدار�

 .داKH ا�2!

 ا�:��0

 
 مI  :ا��)��� C��Mل م��Fاءة أ�N ، O�Pل ص����Fأ ، O��(ح ، Oأ��ا� ، ORأه1ا ، OC���
 ، O��9د


���� ا�L5ب �1�Sاد 
)�ر��  ، O�R �E�T�5ء ا�Hا��)��� و���ن ا� 
Uا��ا� 

 
 ، و���ن ا��5Hء 
���OC ، أ: ا��)��% C��Mذج م��اءة ��N ، O
9
�5H ، Oا�Vم ، OAو�F ORه1ا

 ��7R ��J ا�2!TN�/ر�� ، وم�(

���� ا�L5ب �1�Sاد  ، ���R �E�Tا�. 
Wم�Mا� 

   ا��Yدس ز��دة �����.

 

 Z�Mو���ن : ا��� Z�Mا��� Iذج م��اءة ��N ، O
9
�5H ، Oا�Vم ، OAو�F ORأه1ا ، OC���

5Hا� ����

�Z�M ا�����2ة وا�.02 وا�C)�ة ، وا��)�� ، وا����ب ،  �Cآ� ، O�R �E�Tء ا��

 ��] ا�/��ذج 7R ا�2!TN�/م ، Z�M�
 .ا�L5ب �1�Sاد 

U��Yا� 


���� ، أه���O ، ���ت ا�.�ح0 ا�/��F ، \6وط ا�.02 ا�/�6\: ا�.02 ا����7  . Iا�:�م  

 
 ���ر ا�����ع ، 
1�12 ا���ا6 ، U6�U ا���دة ، ا��1Mام ا�5H :Hات ا�.02 ا����7 ا��5.�)�

 .��N�5ت ا�.02 ، آ��� ا�.02 ، ���ت أ���ب ا�.02 ا����7 ، 
���� ا�L5ب ����� ���ذج
U�ا���  

 
، ���R �E�T�5ء ا�Hذج م/�� ، و���ن ا���اءة ��N ، رات وا��5.�ت��و ا9��  إ�1اد ا���Yة ا�����


���� ا�L5ب �1�Sاد  ��7R ��J ا�2!TN�/ذج م/�� ، م���. 
�Fا���  

 _.� ��� �(�.5
   ا��2دي ��T .م�ا�6

 
 �E�T�5ء ا�Hذج م/�� ، ���ن ا���� ، ����`/
آ��� م���2 ا��Y�Vت ، أ��اع ا�����2ة ، أص�ل 


���� ا�L5ب ����� ���ذج ، وم/����TN داKH ا�2! ، ���R. 
�T� 7��:ا�  

 

����5H ، ��Cات آ������ ، أ��ا��� ، أ����.�� ، �Nاءة ا�/��ذج ، و���ن :  ا��)�� ا�������

���TN�/وم 
���� ا�L5ب ����� م)�9ت داKH ا�2! ، O�R �E�T�5ء ا�Hا� . 
�T� 0��:ا�  

  7C2!2)�_ ا�
 :O�R �E�T�5ء ا�Hا� ، Oآ���� Kم�اح ، Oأ��ا� ، OC���
. �T� Uا��ا�  

 .5
  ا��Mم7R _.�. �T� W هbا ا���دة �_ ��a م�م�ا�6 ��م و

  



 

 

 ت�زی� ا��ر&�ت  

  ا��ر&�ت  ا����ل

  در�6ت١٠  ا-,�+�ر ا�ول                  

  در�6ت١٠  ا-,�+�ر ا�/�.�                 

  در6٣٥  ا-,�+�ر ا��0�12                

  در�6ت١٠  ت�&�� ا����ی�                  

  در�6ت١٠                   آ���� ا���3ل   

  در�6ت٥  �6اءة ا���3-ت                 

  در�6ت١٠  ا���3ی�     

  در�6ت١٠  ت3�ی9 ا��8وض                

  H!% در6 واح1ة ����P Kب  ا�%:�ر                       

  

  ا��ر&�ت  	��1ت إ��;��

  در�6ت٥  ا��< � ا����=ة                  

  در�6ت٥  .� ������ ی�	��      إ.?�ء 	�و

                      

  ا��+2�  ا���م وا���ری@  ا-,�+�ر

 ٥٤ أآ����م ٨/١٠/٢٠١١هـ  ذوا�)�1ة ا���اR_ ��١٠/١١/١٤٣٢م ا�g.Y  ا-ول
 ا���اR_  هـ ��٢٣/١٢/١٤٣٢م ا�g.Y  ا�/�.�V2م١٩/١١/٢٠١١ذوا� �.�R�� ٥٤ 

 ٥٤ �/���م ١٢/١/٢٠١٢ا���اR_  هـ ص��١٨/٢/١٤٣٣�Cم ا�M��W  ا��0�12



 

 

 	�ا��� 	��3#� ������ ا���3ی�

 
•  ���5
 7R g����;ا I1 م�C�Y� أن �/� I��� آ�� nN�� ،ه7 ا���2ة ��1ه� gY�� g����;ا K.N ا���2ة

�/�Rم��.  

•  1�R o��ا� 
���5 ا���V���ت، ��nN آ�� ����V� Iم� 7R رك�T
ا��Vم� واح1ة مI ا���امK ا��7 

���5 ا���V�U ا����7�2.��ول  7R %ه�Y
  .وا����دن أن 

 ا�N9!�د� ا�!�/� مI أ�V\ ا���Vرب ا�N9!�د� ا����ص�ة •��Vح, ا���V/أ�.�ب ا� Kح� , I��� وآ��
Kا���ام sbه Rم�� I1 م�C�Y� م�7 أن�Vب ا��.T��.  

)�I ومnN�� t5M�� I�(.5 آ�� ���I أن �/�)K ا�1ار��ن 7R �6م� ا���1�R o ��.��ول وا����دن مI م�� •

���5ه� 7R Iرآ��Tم aإ� ، .ا��Vم��

 

�#��3 ��3�ی9 ا��8وض	 �  	�ا��

 م/�هu آ��� ا�.�2ث •
 ا���Hر ��/ ا�.02 •�Cآ� 
 إ���ج ا���Rر •
  و��KE ا;N/�ع •


