
 
1 

 ر ٩( م  ( )٢٠١١(   

  ااق و إدار/م إمء ات ا  إ ردن

                        ا ا ا  ادة اا و ارن  من  و  ا  إ ردن ااق               اإد

 ٨ر  ٢٠٠٨ ،     ر   زراءا  ا  ء ١٦(و (  ر ة٥/١٢/٢٠١١ا ،                              

ا ار اإ رم:  

 ر ٩( م  ( )٢٠١١ (  

  ااق و إدار/م إمء ات ا  إ ردن

  

ودة اا:  

                                    ا ا أي   ارض أو اه ذات إد ا دة ي  م ط ة         

      أم و     ت اض   أومر أو اأو ا    ن                                  

                                         مم   و ما  ه ام  ا ا أو ا أو ا أو ا،ض        

 او إ  ض.  

مدة اا:  

 ا ا ا ف:  

١. ع او ا ع ا ا ارد اا  ظا ا ا ط  .  

 .اام دا و رج ا ا وم ا  اظ  اماع ا و .٢

٣.   تا  و ا ء و ال ا  ا ا. 

٤.  ارد ا ارون ا ت اطو ا ا ا . 

٥. ت اا   ظا  اطا   امو ا ا رادر اا و أ اث وط. 

٦.  ت اطا  فو ا اا ا ظا . 

٧.       و دا ارد ا اا ال ا   ا        أو  ا ا  

ا امو ا ت ا. 

٨.   ذات ا ا  و ا او ا رف اا  ظا. 
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 و ت  اا  ا ا 

 دة اا:  

د : أو ، نرد إ  ت اا  اف    زراء ، وا  ر  ار ر

    ظا در   أن  ت ازارات واا  :  

١ . در اوا راوزارة ا.  

٢ . اوزارة ا.  

.وزارة ا و اد  .٣  

.  و ا  إ ردن . ٤  

٥ .  ر أو ا اء دا و إدار ت ا ت اا  صة و اب اأ  دو.  

 م :ا رس ا ت اطو ا       :  

١ . اروإ ا طء اص إم ت درا.  

٢. و و ت اا  دار زا ا.  

٣.   و  ورة أو اا ن ا ت اا  ا  ا  ا ادإ

و ا ا ل       و   وزا  و  و و إدار   رورة ا و اطا ا .  

٤.     ورة أو اا ن ا ض  ر   ص ا إدارة ا  ا

 ع اا   ة ن  و ا ا  مر ن ت اطا.  

٥.  ا إدارة ا  ذات ا  ورة أو اا ن ا رف اا  و  ص

 ع ات ام  ا ا.  

٦.  ت اا  ف ت ال ا  ة  ول او ا ا وت اا  ا.  
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 : ء  ارا   ن   ت اا  ا ا ا 

 ت ذات او ا اما أ  .                                                     

                                                 ت اا و  

ادة اا:  

ا  ةا    رهإ  ا  ا وا :  

١.  ع ات ام وا  ا.  

٢.  طدة ااع اما   د . 

 .ادة  اماض  مع أو أ  اماع ادرة أو  .٣

٤.  اد ا و . 

٥. ا    أو أو إ  أو ر  ن ذا  و  أر . 

٦.  ا ط ث ا أ  ا ا . 

٧.  ا  ذات أ طن ا.  

                                     ت اا دا ت اا  

دة اا:  

 أو : ت اا دا ت اا ر :  

١.   ا و ا روأو ا أو ا ت ا ار أو اا.  

٢.  ا ا  ات او أا ف أو إزاأو إ  أو . 

                                 أو م أو  أو  أو إاء أو إزج أو إاج أو  إار أي  ات ا أو اة        .٣

 .ء   و اون و ا   أماع ار أو أا أو أ أو أا

٤.  د ام أو اع مأي أم ط ل أوإد. 

٥.  مو ا وات ااج ا ا م ا طا    م . 

٦.  ر ا ا  و  ا ا   أن   . 

٧.  ا ه ا اء أو أو  ث ا  رب أو م . 

٨.        اع اماع امدي ا أو  ان و دي ا دي ا  ارد اا اإ                              

 ا ظو ا. 
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 . أو اه ا أو ا ا رج ا ا  أو م ار أو ا أو ا .٩

١٠.  دارة ا ت اا إ ام تل اد. 

                                                إ ات ون  ، و  ل ا  إ ات  أ دة     .١١

  ت اا. 

١٢.  ر أو دأو إ زرا أي أم ر. 

 .إ اءات أو اق أو  ا أو ارات  .١٣

١٤.  ا ت اطورات و اا إ. 

  .ا   إل ارض  رض  أ ا ا و ام و ات اى ذات  .١٥

م :     ت اا دا ورت اطا  ر زةإ ت اا  ا                                      

  .و  اي  رض  ط ات 

ددة اا :  

 ى ذات ات ازارات و اا  ة اا  هم ر  ا ا أ  .  

  

************************************************************                                                                                                      

  


