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 تاحلطصملا فيرعت

 مل ام اهنم لك نيرق ةحضوملا يناعملا ةيلاتلا تارابعلاو تاملكلاب دصقي ليلدلا اذه ماكحأ قيبطت يف

 :كلذ ريغب صنلا قايس ضقي

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود :ةلودلا

 .)FIFA( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا :افيفلا

 .)AFC( مدقلا ةركل يويسآلا داحتالا :يويسآلا داحتالا

 .)IFAB( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا سلجم :بافيإ

 .)UAE FA( مدقلا ةركل تارامإلا داحتا :داحتالا

 )UAE PL( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار :ةطبارلا

 نمأ نأش يف 2014 ةنسل )8( مقر تحت رداصلا يداحتالا نوناقلا :نوناقلا

 .ةيضايرلا تايلاعفلاو تآشنملا

 نأش يف 2014 ةنسل )8( مقر يداحتالا نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةيذيفنتلا ةحئاللا

 .ةيضايرلا تايلاعفلاو تآشنملا نمأ

 نيمأتب ةينعملاو ةرامإ يأ يف ةطرشلل ةماعلا تادايقلا ىدحإ :ةصتخملا ةطلسلا

 .ةيضايرلا تايلاعفلاو تآشنملا

 ةرادإ يف اهمادختسا متي يتلا اهل ةعباتلا قفارملاو تاداتسإلا :ةيضايرلا تآشنملا

 فرشت وأ اهمظنت يتلا تاقباسملا يف ةيضايرلا تايلاعفلا ذيفنتو

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهيلع

 فرشت وأ اهمظنت يتلا ةيضايرلا ثادحألاو مدقلا ةرك تايرابم :ةيضايرلا تايلاعفلا

 تآشنملا يف ماقت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهيلع

 .ةيضايرلا

 ةعباتلا ةيضايرلا ةأشنملا يف ءاوس ةارابملل فيضتسملا يدانلا :ةارابملل ةمظنملا ةهجلا

 كلام نيب اميف قافتا بجومب( ىرخأ ةيضاير ةأشنم يأ يف وأ هل

 تايرابملا يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار وأ ،)يدانلاو ةأشنملا

 .ةرشابم ةروصب اهمظنت يتلا

 نيفرتحملا ةطبار اهردصت يتلاو حيراصتلا لاكشأ نم لكش يأ :دامتعالا ةقاطب
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 ةعضاخلا قطانملا ىلإ لوخدلا قح اهلماح حنمت يتلاو ةيتارامإلا

 .)اهنم ءزج يأ وأ( لوخدلا ةبقارمل

 لخاد ةددحم ةطشنأ ةرشابمب نيلوخملا صاخشألا وأ صخشلا :دمتعملا صخشلا

 .دامتعالا ةقاطب بجومب ةيمسرلا قطانملا

 ىلع ينمألا فارشإلا ىلوتي يذلا نمألاو ةطرشلا ةوق بستنم :ةطرشلا بقارم

 .ةيضايرلا ةيلاعفلا ثادحأ ريس

 هذه ماكحأل ًاقفو ةطبارلا لبق نم نيعملا ةارابملا لوؤسم ةارابملا بقارم

 .ةلصلا تاذ ةطبارلا حئاولو ةحئاللا

 تاقاطب ماظن ذيفنت ةبقارمل ةطبارلا لبق نم نيعملا صخشلا :لوخدلا ةبقارم لوؤسم

 ةقباسملا تايرابم عيمجب ةقلعتملا ةينمألا تابيترتلاو دامتعالا

 .ةحئاللا هذه ماكحأل ًاقفو

 يف يسيئرلا هرود رصحني يذلاو ةطبارلا لبق نم نيعملا صخشلا :مالعإلا لوؤسم

 جاتنإلاو ثبلا ليلدو ةيمالعإلا ةحئاللا تابلطتم ذيفنت ىلع فارشإلا

 .ةطبارلاب ةصاخلا ينويزفلتلا

 ماكحأل ًاقفو فيضملا يدانلا لبق نم نيعملا ةارابملا لوؤسم :ماعلا قسنملا

 .ةحئاللا هذه

 نمأ طباض( يدانلا نمأ لوؤسم

 :)ةأشنملا

 ةيضايرلا ةأشنملا وأ يدانلا لبق نم نيعملا نمألا فظوم

 هتحئالو )8( مقر نوناقلا ماكحأل ًاقفو ةينمألا ةمدخلا قيقحتل

 .ةلصلا تاذ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار حئاولو ةيذيفنتلا

 وأ ةبسانملا قفارملا ريفوتل اهعابتا ةيدنألا ىلع بجاولا تاءارجإلا :ةدوجلا طبض تاءارجإ

 وأ ةقباسملاب قلعتي اميف اهل عباتلا داتسإلا لخاد تايرابملا ميظنت

 طابضنالا حئاول فلاخي ال امب ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ

 ةددحملا تابوقعلاو تاداتسإلا حئاولو ةقباسملا حئاولو

 .اهتفلاخمل

 ماظنلل ًاقبط مدقلا ةركل تارامإلا داحتا يف ةيوضع هل يذلا يدانلا :وضعلا يدانلا

 .يساسألا

 يف ةكراشملاب ةلوخملا مدقلا ةرك تاكرش وأ/و يراجتلا نايكلا :يدانلا

 نيب يباتك قافتا بجومب وضعلا يدانلا نع ةباين ةطبارلا تاقباسم
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  .يدانلاو ةطبارلا

 .ةطبارلاو يدانلا ةطلس تحت تاقباسملا يف كراشت يتلا قرفلا :ةكراشملا قرفلا

 راطخإ متي يتلا ةحئاللا هذهب ةقلعتملا تاليدعتلا وأ تاميلعتلا :ميماعتلا

 ةيمسر تاباطخ ةروص يف ةطبارلا لبق نم اهب ةكراشملا ةيدنألا

  .مسوملا ءانثأ وأ/و لبق

 ثداوحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا

 :ةئجافملا

 دي ال يجراخ ببس نع أشني ،هدر نكمي ال وأ عقوتم ريغ ثدح يأ

 هذه دونب نم دنب يأ قيبطت ىلع رثؤي دق وأ رثؤي ،هيف فارطألل

 لكشب فصاع سقط ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشيو ،ةحئاللا

 وأ ةيضرأ ةزه وأ راجفنا وأ قيرح وأ قرب وأ ناضيف وأ يعيبط ريغ

 وأ برح وأ ىرخأ ةيعيبط ةثراك يأ وأ ةيئابو ةثراك وأ ةيلكيه رارضأ

 وأ ةلئاه ىضوف وأ بغش وأ ةيركسع تايلمع وأ يباهرإ لمع

 .يندم نايصع وأ ةيعانص تاءارجإ يأ وأ ةيزيجعت تاقالغإ وأ بارضإ

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 :)ةطبارلا(

 ةضايرلل ةماعلا ةئيهلا رارق بجومب ةلكشملا ةهجلا يه

 نيفرتحملا ةطبارل 2019 ةنسل )1( مقر اهراهشإ صوصخب

 اهل قحي يتلا ةفرتحملا ةيدنألا نم فلأتت يتلاو ةيتارامإلا

 2023-2022 مسوملل نيفرتحملا يرود يف ةكراشملا

  .اهب ةصاخلا تالوطبلا رامثتساو ميظنتو قيوست نع ةلوؤسملاو

 ةطبارلا سيئر اهسأري يتلاو ةطبارلا لبق نم ةبختنملا ةهجلا :ةطبارلا ةرادإ سلجم

  .ةطبارلل يساسألا ماظنلا بجومب هيلا ةطونملا ماهملاب مايقلل

 نيفرتحملا ةطبارل ةرادإ سلجم نم رارق بجومب ةلكشملا ةنجللا :ةينفلا ةنجللا

 ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا ماهملا ىلوتتو ةيتارامإلا

 داحتالا يف تاقباسملا ةنجل عم قيسنتلابو اهليكشت رارقل ًاقبطو

 .ةكرتشملا رومألاب قلعتي اميف

 تارارقلاو حئاوللا ذيفنت ماهم اهيلا طونملا ةيرادإلا ماسقألا يه :ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا

 ىلع فارشالاو ةطبارلا ةرادإ سلجم وأ/و ةطبارلا نع ةرداصلا

 ضعبب اهضعب ةيعرفلا ناجللا نيب ام قيسنتلاو تاقباسملا ميظنت

 .ةفرتحملا ةيدنألاو ناجللا هذه نيبو

 لبق نم اهرشنو اهدادعإ متي يتلا تاسايسلا وأ/و حئاوللا ةفاك :حئاوللا

 يتلا تاقباسملاب قلعتي اميف اهبجومب لمعلل ةطبارلا وأ/و داحتالا

 ماظنلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشت يتلاو ،ةطبارلا اهمظنت
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 ةحئال ،طابضنالا ةحئال ،ةطبارلل يساسألا ماظنلا ،داحتالل يساسألا

 ةحئال ،ةطبارلا تادعم ةحئال ،ةطبارلا تاداتسإ ةحئال ،ةقباسملا

 ةطبارلا ةحئال ،ةطبارلا دامتعا ةحئال ،بابشلا جمانربل ةطبارلا

 ةمالسلاو نمألا ليلدو ةطبارلل ةيقيوستلا / ةيراجتلا ةحئال ،مالعإلل

 .ةطبارلا اهردصت يتلا ميماعتلاو ةطبارلل

 يرود تايلاعف راطإ يف ةماقملا مدقلا ةرك تايرابم ةيأ ينعت :تايرابملا/ ةارابملا

 سأك وأ/و يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك وأ/و نيفرتحملل كوندأ

 كلذ يف امب ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود وأ/و يتارامإلا ربوسلا

 .ةداعملا وأ ةلجؤملا تايرابملا

 ركاذتلا كاشكأو ةيفحصلا قفارملا/زكارملاو ةيمسرلا قطانملا :قفارملا

 تايرابم عم طابترالاب مدختست يتلا ةفاضتسالا قطانمو

 .تاقباسملا

 فرصم سأكو نيفرتحملل كوندأ يرودو يتارامإلا ربوسلا سأك :ةطبارلا تاقباسم /ةقباسملا

 .ماع 21 تحت نيفرتحملا يرودو يمالسإلا يبظوبأ

 لودج يف لجسملا ةقباسملا ةارابم يف ًالوأ روكذملا يدانلا :فيضملا يدانلا

 .ةارابملا

 ةيدنألا وأ ةطبارلا لبق نم هرايتخا متي يذلا داتسالا وأ يدانلا :فيضتسملا داتسالا وأ/و يدانلا

 .ةطبارلا تاقباسم تايرابم نم رثكأ وأ ةارابم ةفاضتسال

 ةعضاخلا لوخدلا قطانم

 :ةبقارملل

 ىلع ،ىرخألا تايلاعفلاو تايرابملا ةماقإل ةصصخملا نكامألا

 يجراخلا اهطيحمو اهراوسأو تاداتسإلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس

 ةلصلا تاذ ىرخألا نكامألا ةفاكو داتسإلا قوف يوجلا لاجملاو

 ةيمالعإلا زكارملاو قفارملا عقاوم كلذ يف امب ةقباسملاب

 تايصخشلل ةصصخملا قطانملاو ةفاضتسالا قفارمو نكامأو

 .ةطبارلا دامتعا حئاول اهمظنت يتلا ىرخألا قطانملاو ةماهلا

 ةياعر تحت مظنت مدقلا ةركل ةارابم لوأ ةماقإ نم أدبت يتلا ةرتفلا :يرودلا مسوم

 فرصم سأك يف وأ يتارامإلا ربوسلا سأك تناك ءاوس( ةطبارلا

 رخأ ةياهنب يهتنتو )نيفرتحملل كوندأ يرود وأ يمالسإلا يبظوبأ

 يبظوبأ فرصم سأك يف تناك ءاوس( ةطبارلا اهمظنت ةارابم

 21 تحت نيفرتحملا يرود وأ نيفرتحملل كوندأ يرود وأ يمالسإلا

 .)ماع
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 ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاق

 :ةارابملل

 نم ةدمتعملا تايلاعفلاو ةطشنألا ىلع يوتحت يتلا ةمئاقلا

 ءاهتنا دعب يهتنتو تاعاس ثالثب ةارابملا لبق أدبت يتلاو ةطبارلا

 امب ةطشنألا ةمئاقلا هذه مضتو ،لقألا ىلع ةدحاو ةعاسب ةارابملا

 .ةطشنألا هذه لثم ةماقإل صصخملا تقولا كلذ يف

 داتسإلا ىلإ اهب لوخدلا روهمجلا ىلع رظحي يتلا داوملا ةمئاق :ةعونمملا داوملا ةمئاق

 هذه ملست نأ بجيو .ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ ةدهاشمل

 .ةكراشملا ةيدنألا ىلإ يرود لكشب ةمئاقلا

 قحلملل ًاقفو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهضرفت يتلا دعاوقلا :بعلملا دعاوق

 .ةطبارلاب ةصاخلا تاداتسإلا ةحئال نم )9( مقر

 ةينويزفلتلا ةبقارملا تاريماك

)CCTV(: 

 نيعجشملا ةبقارمل ،ةكرحتم وأ ةتباث ةبقارم تاريماك يه

 قطانم ةفاكو تاباوبلل يدؤملا قيرطلاو داتسالا لخادمو

  .داتسالا لخاد ةبقارملا

 نمألاب ةقلعتملا ريبادتلا ةفاك نأشب قيسنتلل ةصصخم ةفرغ يه :مكحتلا ةفرغ

  .ةئراطلا ثادحألا يفو ماع لكشب تامدخلاو ةمالسلاو

 ةيتوصلا لئاسرلا لاصيإ ىلع رداق ينورتكلإ توص تاربكم ماظن :ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن

  .يروف لكشب نيعجشملا ةفاكل حضاو لكشب

 لئاسملا نع ةلوؤسملا ةيلحملا وأ ةينطولا تاطلسلا عيمج :ةماعلا تاطلسلا

 ةيلوالا تافاعسالا ،ةصتخملا ةطلسلا( نمألاو ةمالسلاب ةقلعتملا

  .)خلا ،يندملا عافدلا ،رفسلا تامدخو ،ةيبطلا تامدخلاو

 )37( مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأل ًاقفو اهل صخرملا تاكرشلا :ةصاخلا نمألا تاكرش

 .2006 ةنسل

 .ةصاخلا نمألا تاكرش نوعبتي نيذلا نمألا وفظوم :ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع

 ءادأل ةيدنألا وأ ةطبارلا لبق نم نوفلكملا نوعوطتملا مه :نوعوطتملا

 نواعتلاو ةارابملا لبق ام مسارم صخي اميف ةبولطملا ماهملا

 دعاقملا يف ريهامجلا سولجو دوشحلا ةرادإو ميظنت يف

 .مهل ةصصخملا

 نم هيوتحت امب ةدمتعملا تآشنملاو نكامألا ةمالس نيمأت وه :ةيضايرلا تآشنملا نمأ

 ةرادإ يف اهمادختسا متي يتلاو ،نيداترمو تازيهجتو ينابم
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 ةيلخادلا تاديدهتلاو راطخألا نم كلذو ةيضايرلا تايلاعفلا ذيفنتو

 .ةيجراخلاو

 ماقي يضاير ثدح وأ طاشن لكل ةمالسلاو نمألا لئاسو ريفوت وه :ةيضايرلا ةيلاعفلا نمأ

  .ةيدنألل ةدمتعملا ةيضايرلا تآشنملا يف

 ةارابملل ةمظنملا ةهجلا لبق نم نينيعملا صاخشألا عيمج :تايلاعفلا ومظنم

 قلعتت ثادحأ عوقو نود ةارابملا مامتإ نامض ىلع ةدعاسملل

 .تامدخلاو ةمالسلاب

 يف لمعت ةيلحم وأ ةيداحتا ةيموكح ةهج يأو ةحصلا ةرازو :ةيحصلا ةئيهلا

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا لخاد يحصلا عاطقلا
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 ةماع ماكحأ :لوألا مسقلا

 قيبطتلا قاطن – 1 ةداملا

 نيفرتحملا ةطبار تاقباسم حئاول نمض حيرص لكشب اهيلإ راشي يتلا تالاحلا يف ليلدلا اذه قبطني 1.1

   .ةيتارامإلا

 ةيضايرلا ةأشنملا يف ةمالسلاو نمألا نامض ىلإ فدهت يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلا ليلدلا اذه مكحي 2.1

  .ةينعملا ةقباسملا يف ةارابم لك دعبو ءانثأو لبق ،اهب ةطيحملا قطانملاو

 لبق نم ةارابملا يف اهعابتا بجاولا ةيميظنتلا تاءارجإلل ةيرصحلا ةمئاقلا ليلدلا اذه لكشي ال 3.1

  ،ةكراشملا ةيدنألاو نيمظنملا

 وأ/و ةيلحملا تاعيرشتلا نع ةئشانلا ةينوناقلا تامازتلالا يف رثؤي وأ عم ليلدلا اذه ضراعتي ال 4.1

  .ةيداحتالا وأ/و ةيلحملا نيناوقلاو تاعيرشتلا ىلإ عوجرلا متي ضراعتلا لاح يفو ،ةيراسلا ةيداحتالا

 ليلدلا نم ضرغلا – 2 ةداملا

 ةكراشملا ةيدنألاو ةارابملا يمظنمل ةمزاللا تامولعملا ريفوت وه ليلدلا اذه نم ضرغلا نإ 1.2

 نامض ضرغب كلذو ،ةيضاير ةيلاعف لك دعبو ءانثأو لبق مهتايلوؤسمو مهتامازتلا لوح ريهامجلاو

  .ةيضايرلا تآشنملا ىلإ ةفاضإلاب روضحلا عيمج نمأو ةمالس

 روهمجلل ةيامحلا دعاوق ءاسرإب قلعتي اميف ةصاخ ةيضايرلا تايلاعفلاو تآشنملا يف نمألا ظفح 2.2

  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا ةيضايرلا تايلاعفلا ءانثأو تآشنملا لخاد يضايرلا

 ةمظنملا ةهجلاو ةيضايرلا ةأشنملاو ةصتخملا ةطلسلا نيب كرتشم مهافت ةقالع ءانبو قيسنتلا 3.2

 .ةيضايرلا تايلاعفلل

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا ةيضايرلا تايلاعفلاو تآشنملا يف نامألا تايوتسم ريوطت 4.2

 .هتءافك عفرو نمألا ىوتسم زيزعتو

 )ةأشنملا نمأ طباض( يدانلا نمأ لوؤسم-3 ةداملا 

 ًاقفوو صيخارتلا رادصإب ةفلكملا تاهجلا لبق نم صخرم ينمأ لوؤسم نييعت يدان لك ىلع بجوتي 1.3

 نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم )16- 15( مقر نيتداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلاو تاءارجإلل

 يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا ةيتارامإلا ةيدنألا صيخارت ةحئال تابلطتمو )8( مقر يداحتالا

  ،نأشلا تاذ

 ةيذيفنتلا ةحئاللا يف ةروكذملا ماهملا ةفاكب مايقلا يدانلا نمأ لوؤسمل ةيساسألا ماهملا نوكت 2.3

 :ىلإ ةفاضإلاب ،ةيضايرلا تايلاعفلاو تآشنملا نمأ نأش يف 2014 ةنسل )8( مقر يداحتالا نوناقلل

 .اهيلع فرشملا ةيضايرلا ةأشنملا يف ةمالسلاو نمألا نع ًالوؤسم نوكي نأ 1.2.3

 ةطلسلا نم فلكملا ةطرشلا بقارم عم قيسنتلا دعب ةارابم لكل ةينمألا ةطخلا دادعإ 2.2.3

 :ةيلاتلا تانايبلاو تامولعملا لقألا ىلع ةينمألا ةطخلا نمضتت نأ ىلع ،ةصتخملا
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 جورخو لوخد تاباوبو ئراوطلا جراخم ةفاك حضوي ةأشنملل يعقوم ططخم 1.2.2.3

 قفارملاو ،فيضلا قرفلا ريهامجل ةدمتعملا ةصصخملا ةبسنلاو ،ريهامجلا

 ،تابورشملاو ةمعطألا عيب نكامأ( رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع ةماهلا ةيويحلا

 تايصخشلاو تايصخشلا رابكل ةصصخملا فقاوملا ،ريهامجلا ةدايع ،ركاذتلا كاشكأ

  ،مالعإلاو ةماهلا

 .ةصاخلا نمألا ةكرش تاصاصتخاو تايلوؤسم 2.2.2.3

 .مهب ةصاخلا عيزوتلا ةطخو تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا ةكرش رصانع دادعأ 3.2.2.3

 .نيقيرفلا ريهامجل ةصصخملا تاباوبلا ماقرأ 4.2.2.3

 .اهلوخد حومسملاو عونمملا داوملاو ،بعلملا دعاوق 5.2.2.3

 .نيعجشملا لصف ةيجيتارتسا 6.2.2.3

 .يندملا عافدلاو ةصتخملا ةهجلا نم اهدامتعا دعب ءالخإلاو ئراوطلا ةطخ 7.2.2.3

 .ةأشنملا يف ةمالسلاو نمألا نع نيلوؤسملا صاخشألا عم لاصتالا تانايب 8.2.2.3

 ديربلا ىلع كلذو ،دامتعالل ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلل ةارابم لكل ةينمألا ةطخلا لاسرإب مازتلالا 3.2.3

 ،ةارابملا ةيادب دعوم نم ةعاس )48( اهاصقأ ةدم يف )sec.saf@agleague.ae( ينورتكلإلا

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقبط يدانلا ةفلاخم متيس كلذب مازتلالا مدع لاح يفو

 ةينمألا ةطخلا ليدعت بلط ةطبارلل قحي ،هالعأ )ت( دنبلا يف ءاج امب رابتعالاب ذخألا عم 4.2.3

 .تايرابملا ةيساسحو ةيمهأل ًاقفو ةيدنألا لبق نم ةلسرملا

 .مهتايكولسو مهتاداعب ةفرعم ىلعو يدانلا يعجشم عم قيثو لاصتا ىلع نوكي نأ 5.2.3

 ةراثإب نيفورعملا صاخشألا ءامسأب ةمئاق عيمجت ىلع ،ةطرشلا بقارم عم نواعتلاب لمعلا 6.2.3

 ىرخألا ةيدنألا يف نمألا يلوؤسم عم نواعتلا دنع ةمئاقلا هذه مادختسال كلذو ،بغشلا

 )باهذلا( هبعلم ىلع تناك ءاوس تايرابملا عيمج صخي اميف كلذو ،اهريغو نيعجشملا طباورو

  .)بايإلا( سفانملا يدانلا بعلم وأ

 اميف تايرابملا ميظنتو ةرادإ يف ةديج ةربخب صخرملا يدانلا نمأ لوؤسم عتمتي نأ بجي 7.2.3

 .ركاذتلا ماظن ،قفارملا ،دوشحلا ةرادإ ،مدقلا ةرك بعالم يف ةمالسلاو نمألا صخي

   نيعجشملا عم ةقالعلا- 4 ةداملا

  :لالخ نم كلذو نيعجشملا عم اهتقالع زيزعتو ةيمنت ةيدنألا ىلع بجوتي 1.4

   .رمتسملا قيسنتلا لالخ نم اهيلع ةظفاحملاو يدانلا عم مهتقالع ريوطت ىلع مهعيجشت 1.1.4

 يف مهراطخإو نيعجشملا ةرادإ ىلع ةدعاسملل نيعجشملا عم قيسنت لوؤسم نييعت زوجي 2.1.4

  ،يدانلا تايرابم روضحل ىرخأ تاداتسإ ىلإ لاقتنالا دنع نيعجشملا ةقفارمو ،تايرابملا
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 لصاوتلا لئاسو نم اهريغو ةيرابخإلا لئاسرلا لالخ نم نيعجشملا عم ماعلا لصاوتلا 3.1.4

  .ةبسانملا

 يأ ةيوضع ءاغلإو ،اهئاضعأ عم كولسلا نسح ريياعمب مازتلالا نيعجشملا طباور ةيدنألا بلاطت نأ بجي 2.4

 ةلود يف اهب لومعملا نيناوقلاو ةيذيفنتلا هتحئالو )8( مقر يداحتالا نوناقلا ماكحأب مزتلي ال صخش

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
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   نواعتلا :يناثلا مسقلا

   ةماعلا تاطلسلا عم نواعتلا ةيلوؤسم- 5 ةداملا

 دقع لالخ نم ٍفاك تقوب ةارابملا لبق قيسنتلاب موقت نأ ،ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 1.5

 ،ةطرشلا بقارمو )دجو نإ( ةيلاعفلا نمأ لوؤسم وأ ةأشنملا نمأ لوؤسم نيب ةيقيسنت تاعامتجا

 2014 ةنسل )8( مقر يداحتالا نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا قيبطت نامضل

 .ليلدلا اذه ماكحأو

 روضح نم بغشلا يريثم عنمل ةنكمملا دوهجلا ةفاك لذب ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 2.5

 .ةصتخملا ةطلسلا عم قيسنتلاو نواعتلا لالخ نم كلذو تايرابملا

  ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع-6 ةداملا

 ةيدنألا صيخارت ةحئالو )8( مقر يداحتالا نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم )3( ةداملا ماكحأل ًاقفو 1.6

 ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا تاقباسملا حئاولو ةيتارامإلا

 ةماقإ دنع ماظنلاو نمألا ظفحل ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع نم ةمالسلاو نمألل نيفظوم ريفوت

  .تايرابملا

 تاكرش رصانع نم يفاكلا ددعلا ريفوتب ةطرشلا بقارم عم قافتالابو ةارابملل ةمظنملا ةهجلا مزتلت 2.6

 بسح كلذو ،ةيبرعلا ةغللاب نيثدحتملا نم مهنم ةبسانم ةبسن دجاوتي نأو )ثانإو روكذ( ةصاخلا نمألا

 يف نيكراشملاو ةارابملا يلوؤسمو روهمجلا ةمالس نامضل ،اهتماقإ ناكمو ةارابملا ةيمهأ

 قطانملاو داتسالا لخاد ماعلا ماظنلاب لالخإلا وأ فنعلا عالدنال تالامتحا يا ةهجاومو ،ةارابملا

 .داتسالا ىلا ةيدؤملا قرطلا لوط ىلعو هب ةطيحملا

 ناولألا دحأب ةزيمم ةيفيرعت ناصمق ءادتراب تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع مازتلا 3.6

 اهيلع عوبطم ،مهب صاخلا دمتعملا يزلا قوف اهءادترا متي ،)يلاقتربلا وأ يروفسوفلا( ةعشملا

 نمأ لجر( لاثملا ليبس ىلع ةيفيظولا تايمسملا ىلإ ةفاضإلاب يفلخلا بناجلا ىلع ةحضاو ماقرأ

 .ةلوهسب مهزيمتو مهتفرعم متيل ،)ةيلاعف مظنم / صاخ

 ةينمألا ةطخلا قيبطتب ةأشنملا نمأ لوؤسم عم قيسنتلابو ةصاخلا نمألا تاكرش يلوؤسم مزتلي 4.6

 .ةارابملل يلزانتلا دعلا ةمئاقو ةمالسلاو نمألا تابلطتمل ًاقفو ةارابملل

 ماكحألاو طورشلل ًاقفو ةصاخلا نمألا تاكرش عم دقاعتلاب ةارابملل ةمظنملا ةهجلا مزتلت نأ بجي 5.6

  .)8( مقر يداحتالا نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم )30( ةداملا يف اهيلع صوصنملا

 نيلثمم روضح نامض لالخ نم ةيدنألا صيخارت تابلطتم ءافيتسا ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 6.6

 ةيادب لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا لمعلا شرول ةدمتعملا ةصاخلا نمألا ةكرش نع

 .كلذ بلط ىتم وأ يضاير مسوم لك
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  ةئراطلا تالاحلا قيسنت قيرف- 7 ةداملا

 لثمم نم نوكم ةارابم لكل ةئراطلا تالاحلل قيسنت قيرف نيوكت ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 1.7

  :نع

  ،ةارابملل ةمظنملا ةهجلا 1.1.7

 ةطرشلا بقارم 2.1.7

 يندملا عافدلا ةرادإ نع لثمم 3.1.7

  ةصاخلا نمألا ةكرش لثمم 4.1.7

 )دجو نإ( ةيلاعفلا نمأ طباض / ةأشنملا نمأ طباض 5.1.7

 )لوخدلا ةبقارم لوؤسم / ةارابملا بقارم( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار يلوؤسم 6.1.7

 .ينمألا مكحتلا ةفرغ يف قيرفلا عمتجي ةئراطلا تالاحلا يف 7.1.7

 لالخ نم اهتعاذإ متي ،ةرفشم ءادن ةراشإ ةئراطلا تالاحلا قيسنت قيرف ءاضعأ ىطعي نأ بجي 8.1.7

  .عامتجالل صصخملا ناكملا يف عامتجالا بلطل ةقالمعلا ةشاشلا وأ ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن

 ةمالسب قلعتت يتلا تالاحلا يف ةيئانثتسا تارارق ذاختا ةئراطلا تالاحلا قيسنت قيرفل قحي 9.1.7

  .نيعجشملا نمأو

  دوشحلا قيرفتو نيعجشملا لصف تايجيتارتسا- 8 ةداملا

 ريهامجلل لصف ةيجيتارتسا عضوب ةطرشلا بقارم عم قيسنتلاب ةارابملل ةمظنملا ةهجلا مزتلت 1.8

  .)نكمأ نإ( تارايسلا فقاوملو

 يقيسنتلا عامتجالا يف )ةارابملا دعب ام( دوشحلا قيرفت ةيجيتارتسال ةضيرعلا طوطخلا ةشقانم بجي 2.8

 .تادجتسملل ًاقفو اهليدعت ةيناكمإ عم ،ةارابملا موي وأ /و لبق

  داتسالا صحف- 9 ةداملا

 ةطلسلا لبق نم لماكلاب داتسالا صحف مت دق هنأ نم دكأتلا ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 1.9

  .ةصاخلا نمألا تاكرش رصانعو ةصتخملا

 ىلع ،ةداهشلا رادصا خيرات نم نيتنس نع ديزت ال ةدمل ةحلاص ةأشنملا ةمالس ةداهش نوكت نأ بجي 2.9

 .ينمألا مكحتلا ةفرغ لخاد اهنم ةخسن عضو متي نأ

   ريهامجلل ةيبطلا تامدخلا-10 ةداملا

 موقي نأ ىلع ،ةارابملا موي ريهامجلل داتسالا يف ةيلوألا تافاعسإلا ريفوتب ةمظنملا ةهجلا مزتلت 1.10

 ةلوازم حيراصت رادصإب ةصتخملا ةئيهلا لبق نم ةلهؤم ةيبط رداوك ةيلوألا تافاعسإلا ميدقتب

 .ةلودلا يف ةنهملا
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 يف اهدجاوت بجاولا فاعسإلا تارايس نم مزاللا ددعلا ديدحتب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت 2.10

 .ةلصلا تاذ اهحئاولل ًاقفو ةارابملا موي عقوملا

  .دامتعالا تاقاطب وأ/و زيمم يز ءادتراب ةيلوألا تافاعسإلا يمدقمو لوؤسملا يبطلا رداكلا مزتلي 3.10
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   ركاذتلا :ثلاثلا مسقلا

   ركاذتلا تاعيبم- 11 ةداملا

  .ةمراص ةباقرل ركاذتلا عيب عضخي نأ بجي 1.11

 ةارابملا موي يف رخآ ناكم يأ يف وأ/و داتسالا يف اهل ةصصخملا عيبلا طاقن يف ركاذتلا عيب بجي 2.11

  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةقفاوم دعب

   ركاذتلا تاصصخم- 12 ةداملا

  .هل ةصصخملا ركاذتلا ىلع هيعجشم لوصح نمضي نأ كراشم يدان لك ىلع بجي 1.12

 ةمات ةيلوؤسم نيلوؤسم ،ركاذت مهل ةصصخملاو ةكراشملا قرفلاو ةارابملل ةمظنملا ةهجلا نوكت 2.12

 ريغ قوسلا يف ةصصخملا ركاذتلا نم يأ تدجو لاح يف ةلءاسملل نوضرعتيسو ،ركاذتلا عيزوت نع

  .اهيلع لوصحلاب ةلوخم ريغ تاهج وأ صاخشأ يديأ يف وأ ةعورشملا

   ركاذتلا تاصصخم ديدحت ةيجيتارتسا- 13 ةداملا

 بسانملا لصفلا نمضت ةقيرطب ركاذتلا عيزوت نامض ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع يغبني 1.13

 يف نيعجشملا نم تاعومجم ثالث دوجو لامتحا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،نيعجشملا تاعومجمل

  .نيدياحملا نيعجشملا ىلإ ةفاضإلاب نيقيرفلا نم لك يعجشم لثم .تايرابملا

  :يلي امب نيلمتحملا نيعجشملا غالبا بجي ،لصفلا تابيترت نم ءزجكو 2.13

  ،اهنم ركاذتلا ءارش مهنكمي يتلا ةصصخملا داتسالا تاعاطق 1.2.13

 داتسالا جراخ مهجارخإ متيس هنإف ،مهل ةصصخملا ريغ تاعاطقلا ىلإ عجشملا لقتنا ام اذإ هنأ 2.2.13

  .ةأشنملا نمأ لوؤسم عم قيسنتلاب كلذ ةارابملل ةمظنملا ةهجلا تررق اذإ

  ريوزتلا عنم ريبادتو ةعورشملا ريغ قوسلا- 14 ةداملا

 بجاولا تاءارجإلا صوصخب ةصتخملا تاطلسلا عم رواشتلا ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع يغبني 1.14

 اذإ اميس الو ،داتسالا لوح ةينوناق ريغ ةقيرطب ركاذتلا عيبب نوموقي نيذلا صاخشألا هاجت اهعابتا

  .نيعجشملا لصف ةيجيتارتسا ىلع رثؤت نأ نكمملا نم ةطشنألا هذه لثم نأ رابتعالا يف انعضو

  .صخش لكل اهعيبب حمسي يتلا ركاذتلا ددع ديدحت ،اهذاختا نكمي يتلا تاءارجإلا نمو 2.14

 نيينعملا صاخشألا عيمج نوكي نأ َاضيأ بجي امك ،ركاذتلا ريوزت ةهجاومل ريبادتلا ىصقأ ذاختا بجي 3.14

 ىلع فرعتلا ليهست ضرغب ،تاءارجإلا هذهب ةديج ةيارد ىلع هطيحم يفو داتسالا لخاد نمألاب

  .ةروزملا ركاذتلا

 بجوتي ،اهلوادت متي ةروزم ركاذت دوجوب ةارابملل ةمظنملا ةهجلا لبق نم كش كلانه نوكي املاح 4.14

  .ةلكشملا هذه عم لماعتلل ةصصخم ةيجيتارتسا عضول ةأشنملا نمأ لوؤسم راطخإ اهيلع
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   راعسألاو ركاذتلا صصح- 15 ةداملا

 ةطبارلاب ةصاخلا حئاولل ًاقفو ةصصخملا ركاذتلا بسن عيزوت ةيلآب مازتلالا ةكراشملا قرفلا ىلع يغبني 1.15

  .نأشلا اذه يف ةلصلا تاذ

 نم % 10 نم ربكأ لثمت داتسالا يف فيضلا قيرفلا يعجشمل ةصصخملا ةقطنملا تناك نإو ىتح 2.15

 قيرفلا يعجشمل ةقطنملا هذه يف ةدوجوملا نكامألا عيمج ريفوت بجي هنإف ،داتسالا ةعس يلامجإ

 .فيضلا

 نم اهل ةلباقملا ركاذتلا راعسأ ،فيضلا قيرفلا يعجشمل ةصصخملا ركاذتلا راعسأ زواجتت الأ يغبني 3.15

  ،فيضملا قيرفلا ركاذت نم ةجردلا سفن

 بعالم يف داتسا لكل ةدمتعملا ةيباعيتسالا ةقاطلل ًاقفو ركاذتلا عيبل ةصصخملا بسنلا طبترت 4.15

  .ةيدنألا

  ركاذتلا نع تامولعم- 16 ةداملا

 ةقباسملا مسا لثم نوعجشملا اهجاتحي دق يتلا تامولعملا عيمج ىلع ركاذتلا يوتحت نأ بجي 1.16

 لدي حيضوت جاردإ ىلإ ةفاضإلاب تاباوبلا حتف تقوو ةارابملا تقوو خيراتو ةكراشملا قرفلا ءامساو

  .)دعقملا مقرو فصلاو عاطقلا( دعقملا ناكم ىلع

 .ةباوبلاو مسقلا وأ عاطقلاو دعقملل يمقر لسلست ىلع ركاذتلا نمضتت نأ بجي 2.16
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  ةارابملا يلوؤسم / فيضلاو فيضملا قيرفلا ةمالس :عبارلا مسقلا

   فيضلاو فيضملا قيرفلا ةمالس- 17 ةداملا

 ءانثأ مهيلوؤسمو فيضلاو فيضملا قيرفلا ةمالس نامض ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع يغبني 1.17

 ةرورض رابتعالاب ذخألا بجي ،ةمالسلاو نمألاب قلعتت رومألو .ةارابملا دعب مهترداغمو داتسالا مهلوصو

 .مهب ةصاخلا ةلفاحلا يف فيضلاو فيضملا قيرفلا وبعال رداغيو رضحي نأ

   ةارابملا يلوؤسم ةمالس- 18 ةداملا

 نم ةارابملا ةرادإل نينيعملا ةارابملا يلوؤسم ةمالس نامض ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع يغبني 1.18

  .ةارابملا دعب مهترداغم ةياغلو داتسالا مهلوصو ةرتف نم )ةطبارلا يلوؤسمو يميكحتلا مقاطلا(
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  داتسالا ىلإ لوخدلا :سماخلا مسقلا

  داتسالا نيمأتو صحف- 19 ةداملا

  :يلي ام ةارابملل ةمظنملا ةهجلا نمضت نأ يغبني 1.19

 يف دمتعملا تيقوتلل ًاقفو ةارابملا موي داتسالا ىلإ نيلوخملا ريغ صاخشألا لوخد عنم 1.1.19

  .ةارابملل يلزانتلا دعلا ةمئاق

 ،هيلإ نيعجشملا لاخدإب ءدبلا لبق داتسالا صحف ءارجإب ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع مزتلي 2.1.19

 وأ ةيرصنع لئاسر وأ ةئيسم تارابع لمحت تاحول وأ نيلوخم ريغ صاخشأ يأ نع ثحبلل

 ًاقفو ةعونمم داوم ةيأ وأ ،ةيمدخلا قفارملاو دعاقملا ةمالس نم دكأتلاو ةينيد وأ ةيسايس

 ةطبار نم ةدمتعملا ةعونمملا داوملا ةمئاقو ةيلخادلا ةرازو لبق نم ةدمتعملا ةمئاقلل

  .)ب( قحلملا يف دحم وه امك- ةيتارامإلا نيفرتحملا

   نيعجشملا لوخد لصف- 20 ةداملا 

 يأ عنمي ثيحب ةيفاك ةفاسمب داتسالا طيحم لبق نيعجشملا لصف ريبادتو تاءارجإب ءدبلا يغبني 1.20

 تايرابملا يف كلذو ،تاباوبلا وأ داتسالا لخادم ىلع نيعجشملا نم ةفلتخملا تاعومجملا نيب طالتخا

 .نكمأ نإ ةمهملا

 نوكت نأ لضفيو ،داتسالا لخاد نيعجشملل ةلصفنم تارايس فقاومو تالفاح فقاوم ريفوت يغبني 2.20

   .نكمأ نإ داتسالا يفرط ىلع نكامألا هذه

  نيعجشملا ةيعوت- 21 ةداملا

 مدعب ةحاتملا لصاوتلا لئاسو لالخ نم نيعجشملا ريكذت ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع يغبني 1.21

 حورلاب يلحتلاو قئال لكشب فرصتلا مازتلالا ةرورضبو ،داتسالا ىلا ةروظحملا داوملا نم ًايأ باحطصا

 يتلا ةريطخلا بقاوعلاب نيعجشملا راطخإ ًاضيأ ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع يغبني امك .ةيضايرلا

  .نيعجشملا اهب موقي تاقورخ ةيأ نع مجنت يتلاو قرفلاو نوبعاللا اهل ضرعتي دق

 تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع دجاوت- 22 ةداملا

 مهل ةصصخملا نكامألا يف تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع نم لك نوكي نأ يغبني 1.22

  .داتسالا ىلإ نيعجشملا لوخدل ًادادعتسا ةارابملا قالطنا دعوم نم لقألا ىلع تاعاس ثالث لبق

   نيعجشملل داتسالا تاباوب حتف- 23 ةداملا

 مازتلالا ةأشنملا نمأ لوؤسمو ةطرشلا بقارم عم قيسنتلابو ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 1.23

 حئاوللا هيلع صنت امو ةارابملل يلزانتلا دعلا ةمئاقل ًاقفو نيعجشملل تاباوبلا حتفل ددحملا تقولاب

  :رابتعالا نيعب ةيلاتلا رومألا ذخأ دعب ةددحملا ةدملا لبق تاباوبلا حتف ةيناكمإ عم ،ةلصلا تاذ

  ،عقوتملا نيعجشملا ددع 1.1.23

  ،نيعجشملا لوصول عقوتملا تقولا 2.1.23
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 هيفرتلا ةطشنأ ،بعلملا ضرأ ىلع هيفرتلا بيلاسا( داتسالا يف نيعجشملل هيفرتلا ةطشنأ 3.1.23

  )ةلمتحملا ىرخألا

  ،داتسالا جراخ ةرفوتملا ةحاسملا 4.1.23

  ،داتسالا جراخ ةيهيفرت ةطشنأب مايقلا ةيناكما 5.1.23

  .داتسالا جراخ نيعجشملا لصف ةيجيتارتسا 6.1.23

  ةيداشرإلا تاحوللا- 24 ةداملا

 ناولألا كلت ةفاضإ يغبني ،ناولألاب زيمرتلا قيرط نع ركاذتلا ماظن ميمصت اهيف متي يتلا تالاحلا يف 1.24

  .داتسالا لخاد ةفلتخملا تاعاطقلا ىلإ ةيدؤملا ةيداشرإلا تاحوللا عيمج ىلع

 .تاداتسإلا ةحئال يف ةروكذملا ةيداشرإلا تاحوللا ةفاك عضوب ةارابملل ةمظنملا ةهجلا مزتلت 2.24

 تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع- 25 ةداملا

 نأو ،ةلعاف تاباوبلاو جراخملاو لخادملاو ةينورتكلالا ريغو ةينورتكلإلا تاباوبلا عيمج نوكت نأ يغبني 1.25

 اذهل ديج لكشب نيبردم تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع نم نيفظوم اهيلع موقي

  .ضرغلا

 قرطلا ةفاك ىلع تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع نم يفاك ددع ريفوت بجي 2.25

 .داتسالا لخادو ةينورتكلا ريغلا وأ ةكرحتملا ةينورتكلإلا تاباوبلا ىلعو داتسالا ىلإ ةيدؤملا

 لخاد نيعوطتملاو تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع نم يفاك ددع رفوتي نأ بجي 3.25

  .كابرإ وأ ريخأت نود ةسالسو ةءافكب مهدعاقم ىلإ حيحصلا لكشلاب نيعجشملا هيجوت نامضل داتسالا

 داتسالا ططخمب ةيارد ىلع تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع عيمج نوكي نأ بجي 4.25

 .ئراوطلا تالاح يف ءالخإلا تاءارجإ ىلع نيبردمو ئراوطلاو ةمالسلا تاءارجإبو

 :ةيلاتلا ماهملاب مايقلا ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع ىلع بجي امك 5.25

 دعاقم ةمالس( رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع ،ةأشنملل صحفلاو ةنياعملا تاءارجإب مايقلا 1.5.25

 .ةارابملا لبق ةمالسلا تادعم ىلع تارابتخالا ءارجإو ،)مادختسالل روهمجلا

 .ةعونمم داوم يأ نع ًاثحب داتسإلا لوخد دنع روهمجلا شيتفت 2.5.25

 ميظنت قيقحت يف ةدعاسملاو داتسإلا ةرداغم دنع اههيجوتو روهمجلا دوشح ىلع ةرطيسلا 3.5.25

 .مهجورخ ةيلمع

 .دئازلا رهمجتلا تالاح بنجتو روهمجلا قيرفت ةمالس نامضو رهمجتلا تالاحب ملعلا 4.5.25

 .ةرورضلا تبلطت اذإ ئراوطلا تامدخ ميدقت يف ةدعاسملا 5.5.25

 .ئراوطلا تالاح يف ةيلوألا تافاعسإلا ريفوت 6.5.25
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 ذاختاو رطخلا راذنإ عفرب كلذو )قئارحلا عالدنا لثم( ئراوطلا تالاح يف عيرسلا لخدتلا 7.5.25

  .ةيروفلا تاءارجإلا

 وأ/و ةأشنملا نمأ لوؤسم وأ ةطرشلا بقارم لبق نم بلطت دق ماهم وأ/و تابجاو ةيأب مايقلا 8.5.25

 .)دجو نإ( ةيلاعفلا نمأ لوؤسم

 .قئاوعلا نم ةيلاخ جورخلاو لوخدلا تارمم ىلع ظافحلا 9.5.25

 .ةأشنملا نمأ لوؤسمل اهنع غالبإلاو اهيف قيقحتلاو عئاقولا ديدحت 10.5.25

 .اهب هبتشملا دورطلاو قئارحلا عالدنال ةيدؤملا ةرطخلا داوملا نع غيلبتلا 11.5.25

 .بعلملا ضرأل ماحتقا يأ ثودح عنم يف ةدعاسملا 12.5.25

 تاقاطب يلماح ةبقارم لالخ نم دامتعالا ةحئال تابلطتمل ًاقفو دامتعالا تاقاطب ماظن قيبطت 13.5.25

 ،بعلملا ضرأ ،داتسإلل يجراخلا طيحملا( ىلإو نم جورخلاو لوخدلا طاقن ةفاك دنع دامتعالا

 لوخد تاباوب ،ينويزفلتلا ثبلا تابرع ةقطنم ،ةيمالعإلا قفارملا ،ةيمسرلا قطانملا

 .)ةفلتخملا تايصخشلا رابكو نييمالعإلاو ريهامجلا

  نيعجشملا شيتفتو صحف- 26 ةداملا

 نيعجشملا صحفب مايقلل ةبسانم تاءارجإ نم مزلي ام ذاختا ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 1.26

 دكأتلل يجراخلا داتسالا طيحم ىلع نيدجاوتملا ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع لبق نم يلوأ صحفك

 عنمل يئدبملا صحفلاب مايقللو ،تاباوبلا ىلإ طقف دامتعالا تاقاطب وأ لوخدلا ركاذت يلماح لوخد نم

  .داتسالا ىلإ ةعونمملا داوملا نم ًايأ لاخدا

 امإ ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع لبق نم يئاهنلا شيتفتلاو صحفلا ءارجإ بجي ،داتسالا ططخم بسح 2.26

  :يلي ام نامضل كلذو لوخدلا تاباوب دعب داتسالا لخاد وأ ،لضفألا رايخلا وهو ،داتسالا جراخ

  داتسالا نم حيحصلا عاطقلا ىلإ نيعجشملا لوخد 1.2.26

 ةعونمم داوم ةيأ لاخدإ مدع نامض 2.2.26

 ةرم نم رثكأ نيعجشملا شيتفتل ةجاح كانه نوكت ال يك لوقعمو لاعف شيتفتو صحف ءارجإ بجي 3.26

 .)ةطرشلا بقارم ريدقتل ًاقفو ةيباهرإ لامعأ نم فوختلا تالاح لثم ةيئانثتسا فورظ يف الإ(

 نم نوكي نأ ىلع ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع لبق نم يتاذلا شيتفتلل عجشم لك عضخي نأ بجي 4.26

  .سنجلا سفن

   لوخدلا عنم وا درطلا- 27 ةداملا

 نيذلا صاخشألا لوخد مدع نامض ةصاخلا نمألا تاكرش رصانعو ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 1.27

 ءاقبإو ،داتسالا لخاد نم مهدرط مت نيذلا صاخشألا وأ رخآل وأ رربم ببسل لوخدلاب مهل حمسي مل

 قرفتي ىتح لقألا ىلعو ةارابملا لالخ داتسالا نم ةيافكلا هيف امب نيديعب صاخشألا ءالؤه

   .ةارابملا دعب نيعجشملا
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 نيعجشملل ةيعيجشتلا تاودألا- 28 ةداملا

 ةيأو )طاو 45 نع ديزي الأ ىلع( داتسالا يف طقف دحاو توص ربكم مادختساب قرفلا يعجشمل حمسي 1.28

 .هيدان عيجشت ضارغأل ىرخأ ةيعاقيإ ةيقيسوم تالآ

 قيرفلا عيجشت يف ةمدختسملا ةيعاقيإلا ةيقيسوملا تالآلا وأ /و توصلا ربكم ليصوت زوجي ال 2.28

 تالآلا وأ /و توصلا ربكم تاوصأ ميخضت زوجي الو ،ىرخأ ةينورتكلإ ةزهجأ يأب وأ ةيئابرهك تالباكب

 .عيجشتلا يف ةمدختسملا ةيعاقيإلا ةيقيسوملا

 عيمج يفو ،طقف ةيناثلا ةجردلا تاجردم يف ةيعاقيإلا ةيقيسوملا تالآلاو توصلا ربكم مادختسا متي 3.28

 .نيقيرفلا ىمرم فلخ وأ ةصنملا لباقم يف نوكت نأ بجي لاوحألا

 .كلذ ةفلاخم لاح يف ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو يدانلا ىلع ةبوقع قيبطت متي 4.28

 ةيعاقيإلا ةيقيسوملا تالآلا وأ توصلا تاربكم لوخد عنم بلط يف قحلا ةارابملل ةمظنملا ةهجلل 5.28

 ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ يمسر بلط ميدقت دعب ،نيقيرفلا ريهامج لبق نم اهب صاخلا داتسالا ىلإ

 ًابلس ةيعاقيإلا ةيقيسوملا تالآلا وأ توصلا تاربكم مادختسا ريثأت بلطلا نمضتي نأ ىلع ةطبارلل

 نوكي نأ ىلعو ،داتسإلل ةطيحملا ةماعلا ةئيبلا ىلع ريثأتلا وأ ،داتسالا يف ةمالسلاو نمألا ريبادت ىلع

 تايرابملا عيمج يف اهيلع ةقفاوملا لاح يف ةيقيسوملا تالآلا وأ/و توصلا تاربكم لوخد عنم رارق

 .يضايرلا مسوملا لالخ يدانلا داتسا ىلع ةماقملا

 نمألا تاكرش رصانع وأ ةطرشلا بقارم وأ ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلل قحي ،قبس امب لالخإلا نود 6.28

 ءاضوضلا وأ تاوصألا تناك اذإ ةيعاقيإلا ةيقيسوملا تالآلا وأ/و توصلا تاربكم ةرداصم ةصاخلا

 وأ ةارابملا ماكح وأ نيقيرفلل ناجهتسا تارابع وأ لئاسر لمحت وأ ماكحلا ءادأ ىلع رثؤت اهنم ةرداصلا

 .ةمالسلاو نمألا ريبادت وأ ةبعللا رصانع نم ًايأ

 مادختسا لالخ نم هيعجشمو هريهامج نع رداصلا كولسلا ءوس ةيلوؤسم يدان لك لمحتي نأ بجي 7.28

 وأ تاراعش وأ ظافلأ مادختسا وأ ةناهإ يأ هيجوت مهيلع رظحيو ةيعاقيإلا تالآلا وأ توصلا تاربكم

 ماكح وأ نيقيرفلل ناجهتسا تارابع وأ لئاسر لمحت وأ ةيسنج وأ ةيرصنع ةغل وأ ةقئال ريغ تافرصت

 .ةبعللا رصانع نم ًايأ وأ ةارابملا
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   داتسالا يف نيعجشملا ىلع ةرطيسلا :سداسلا مسقلا

 تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع دجاوت- 29 ةداملا

 يمدقمو نييلوألا نيفعسملاو تايلاعفلا يمظنمو ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع عيمج ىلع بجي 1.29

 لخاد ةصصخملا مهنكامأ يف ءاقبلا ةيلخادلا ةعاذإلا يعيذمو يندملا عافدلا لاجرو ةيبطلا تامدخلا

 عم بسانتي امب كلذو ،ةارابملا دعب دوشحلا قرفتت ىتحو ةارابملا تقو لماكل هطيحم يفو داتسالا

  .ةأشنملا نمأ طباضو ةطرشلا بقارم نع ةرداصلا تاميلعتلا

 نيخدتلا / ةيلوحكلا تابورشملا-30 ةداملا

 نمض نيخدتلا وأ ةيلوحكلا تابورشملا عيزوت وأ عيب متي الأ ةارابملل ةمظنملا ةهجلا نمضت نأ يغبني 1.30

 .هب ةطيحملا قطانملا وأ ةماعلا لخادملا وأ داتسالا

  نيعجشملا ةكرح نم دحلا- 31 ةداملا

 ىلإ عاطق نم نيعجشملا لاقتنا عنمل ةمئالملا تاءارجإلا ذاختا ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 1.31

  .رخآ

 نيب لصفلا بجي هنإف ،عاطقلا سفن يف نيعجشملا نم ةعومجم نم رثكأ دوجو ةرورضلا تضتقا اذإ 2.31

 نمألا تاكرش يفظومب ةدوزمو نيعجشملا نم ةيلاخ ةقطنم كرت قيرط نع تاعومجملا هذه

 يتلا تالاحلا يف ةقطنملا هذه يف لزعلا كابِش مادختسا ةارابملل ةمظنملا ةهجلل نكميو .ةصاخلا

 ،نيعجشملا تاعومجم نيب لصفلل ةصاخلا نمألا تاكرش رصانعب دوزم جايس وأ زجاح اهيف مدختسي

  .ةتقؤملا راوسألا مادختساب حمسي الو ،ديج لكشب ًاتبثمو ًابلص زجاحلا اذه بيكرت نوكي نأ بجي

  ةماعلا تارمملا- 32 ةداملا

 نوكت نأ ىلع ظافحلل ةنكمملا ريبادتلاو تاءارجإلا ةفاك ذاختا ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 1.32

 دق قئاوع ةيأ نود نمو ةيلاخ تارمملاو جاردألاو ةحوتفم ئراوطلا تاباوبو باوبألاو تارمملا عيمج

  .ريهامجلل سلسلا قفدتلا قيعت

   تاباوبلاو باوبألا- 33 ةداملا

  :يلي ام نامضل ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع يغبني 1.33

 متي نأو ،ديج لكشب لمعت ةينورتكلإلا ريغ وأ ةينورتكلإلا جراخملاو تاباوبلا عيمج نوكت نأ 1.1.33

  .تاباوبلا نم ةعومجم لكل ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع نم رصنع نييعت

 لاوط ةلفقم ريغ بعلملا ضرأ ىلإ نيعجشملا دجاوت نكامأ نم جراخملاو تاباوبلا عيمج ءاقبإ 2.1.33

  .داتسالا يف نيعجشملا دجاوت ةرتف

 تاقورخلا عنمل تاباوبلا هذه نم ةباوب لكل ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع نم رصنع نييعت 3.1.33

  .ئراوطلا ءالخإ تالاح يف نيعجشملل يروفلا جورخلا نامضلو
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 نم فرظ يأ تحتو ببسلا ناك امهم لفقب وأ حاتفمب باوبألا هذه نم يأ لافقإ زوجي ال 4.1.33

 .فورظلا

  بعللا ةقطنم ةيامح- 34 ةداملا

 لصحي دق ءادتعا يأ نم ةارابملا يلوؤسمو نيبعاللا ةيامح ةارابملل ةمظنملا ةهجلا نمضت نأ بجي 1.34

  :لاثملا ليبس ىلع ةددعتم قرطب ةبولطملا ةيامحلا نيمأت نكمي ،نيعجشملا لبق نم

  ،اهنم برقلاب وأ بعلملا ضرأ يف ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع دوجو 1.1.34

  .بعلملا ةيضرأ ماحتقا نم ةيمامألا فوفصلا يف نيعجشملا عنمل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا 2.1.34

 ،ةيمامألا فوفصلا نم بعلملا ةيضرأ ىلإ ريهامجلا ماحتقا عنمل مدختسملا ةيامحلا عون ناك امهم 2.34

 نإ بعلملا ضرأ ىلإ ئراوطلا تالاح يف نيعجشملل سلسلا جورخلا نمؤت نأ بجي ةيامحلا هذه نإف

  .كلذ ىضتقا

 بقارم نم ًادمتعم بعلملا ةيضرأل ريهامجلا ماحتقا عنمل مدختسملا زجاحلا عون نوكي نأ بجي 3.34

 .ئراوطلا ءالخإ تالاح يف ريهامجلا ىلع ًارطخ لكشي الأ بجي امك ،ةطرشلا

 (CCTV) ةبقارملا تاريماك ةمظنأ- 35 ةداملا

 ةبقارملا تاريماك ةمظنأب ةصاخلا تابلطتملا ءافيتسا نامض ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 1.35

 .تاداتسإلا ةحئال يف اهيلع صوصنملا دونبلل ًاقفو

 نمأ لوؤسمو ةأشنملا نمأ لوؤسمو ةطرشلا بقارم لبق نم ةبقارملا تاريماك مادختسا بجي 2.35

 داتسالا ىلإ ةيدؤملا قرطلاو لخادملا ةفاكو داتسالا قطانم ةفاك يف نيعجشملا ةبقارمل ةيلاعفلا

  داتسالا لخاد ةدهاشملا قطانم ىلإ ةفاضإلاب

  .كلذ نع نيلوؤسملا صاخشألا لبق نم مكحتلا ةفرغ نم هب مكحتلاو ةبقارملا ماظن ةرادإ بجيو 3.35

 مادختساب ناكملا ةبقارمب ديفت داتسالا جراخ وأ لخاد ةددعتم نكامأ يف ةرهاظ تاحول عضو بجي 4.35

 .)CCTV( ةبقارملا تاريماك ةمظنأ

  تانالعإلاو نيعيذملا ،ةيلخادلا ةعاذإلا ةمظنأ- 36 ةداملا

 ،داتسالا جراخو لخاد حوضوب ةيتوصلا لئاسرلا لاصيإ ىلع ًارداق ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن نوكي نأ بجي 1.36

 تاوصأب ئجافم عافترا اهيف ثدحي يتلا تالاحلا يف ىتح نيعجشملا توص نم ىلعأ نوكي نأو

  .ريهامجلا

 مادختسا لضفيو .نيقيرفلا يعجشم ةبطاخم ىلع نيرداقو نيبردم نييلخاد نيعيذم ريفوت بجي 2.36

  .ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب ريهامجلا ةبطاخم ىلع رداق عيذم

 مادختسا زوجي ال .مات لكشب ةيدايح ةيلخادلا ةعاذإلا ربع اهثب متي يتلا ةيتوصلا لئاسرلا نوكت نأ بجي 3.36

  :ةيلاتلا ضارغألل ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن

  ،ةيسايس لئاسر لاسرإ 1.3.36
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  ،نيقيرفلا نم يأ معدل 2.3.36

   .نيعجشملا دض زييمتلا نم عون يأل 3.3.36

  .ةيراجت تاياغل نالعالاو ةياعدلا عاونأ نم عون يأل 4.3.36

  ةيرصنعلاو ةيزازفتسالا تافرصتلا- 37 ةداملا

 لاعفأ ةيأ عنم ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع عم نواعتلاب ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 1.37

 ىوتسم وأ يزييمتلا وأ يرصنعلا كولسلا( هنم برقلاب وأ داتسالا لخاد نيعجشملا لبق نم ةيزازفتسا

 وأ ،رخآلا قيرفلا يعجشم وأ نيبعاللا دض نيعجشملا لبق نم مالكلاب زازفتسالا نم لوبقم ريغ

  .)كلذ ريغو ةزفتسم مالعأ وأ تاتفال مادختسا

 ةطرشلا بقارم عم قيسنتلاب ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجوتي ،رومألا هذه لثم ثودح لاح يف 2.37

 بسح كلذو ةفلاخم داوم ةيأ ةرداصم يف رظنلا وأ لخدتلا ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع نم بلطت نأ

  .رطاخملا مييقت

 كولس يأ ىلإ مكحتلا ةفرغ يف صاخشألا هابتنا تفل ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع ىلع بجوتي 3.37

 ريدقتل ًاقفو داتسالا جراخ نيفلاخملا صاخشألا درط بجيو ،ةيرصنعلا تاناهإلا كلذ يف امب يرصنع

  .ةأشنملا نمأ طباض

 ةيرصنعلا تالاحلا عم لماعتلل "ثالثلا تاوطخلا لوكوتورب" قيبطت ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجي 4.37

  )أ( قحلملا ىلع عالطالا ىجري-ةيزييمتلا وأ

   داتسالا لخاد نيعجشملا ءاقبإ- 38 ةداملا

 لخاد نيعجشملا نم ةعومجم ءاقبإ ةمالسلاو نمألاب قلعتت بابسألو ةطرشلا بقارمل ىأترا اذإ 1.38

  :ةيلاتلا ئدابملا ةاعارم بجي ،نيعجشملا يقاب جارخإو نمزلا نم ةرتفل داتسالا

 نيتغللابو ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن ربع داتسالا لخاد ةعومجملا هذه ءاقبا رارق نالعإ بجي 1.1.38

  ،ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا

   .ةارابملا ءاهتنا ليبق نالعالا اذه راركت بجي 2.1.38

 هذهل تامامحلا لوخدو هايملا ىلع لوصحلا ةيناكمإ ةارابملل ةمظنملا ةهجلا نمضت نأ بجي 3.1.38

  .ءاقبإلا ةرتف ءانثأ ةعومجملا

 ةرداغمب مهل حامسلا لبق راظتنالل ةعقوتملا ةرتفلا نع رمتسم لكشب نيعجشملا راطخإ بجي 4.1.38

  ،داتسالا

  



 

 26 

  ةيماتخ ماكحأ :عباسلا مسقلا

  يمسرلا صنلا- 39 ةداملا

 يذلا وه يبرعلا صنلا نإف ،ليلدلا اذهل يزيلجنإلا صنلاو يبرعلا صنلا نيب ضراعت يأ دوجو لاح يف 1.39

  .دوسي

  قحالملا- 40 ةداملا 

  .اهنم أزجتي ال اءزج ليلدلا اذه قحالم ربتعت 1.40

  ةيبيدأتلا تاءارجإلا- 41 ةداملا

 ةعباتلا طابضنالا ةحئال هيلع صنت ام بسحب تابوقع ضرف ىلإ يدؤيس ليلدلا اذه ماكحأل ةفلاخم يأ 1.41

 حئاوللاو نيناوقلا ىلا وأ ةطبارلاب ةصاخلا ةدوجلا طبض تاءارجإ وأ /و مدقلا ةركل تارامإلا داحتال

  .ةيلحملا وا ةيداحتالا

  نايرسلا ءدبو دامتعالا- 42 ةداملا

 سلجم لبق نم هيلع قيدصتلاو هدامتعا متو ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم ليلدلا اذه دادعإ مت 1.42

  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةرادإ

  .30/06/2022 نم ًارابتعا ذيفنتلا زيح ليلدلا اذه لخدي 2.42
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  :نماثلا مسقلا

  يزييمتلا عباطلا تاذ ثادحألا عم لماعتلل تاوطخ ثالثلا لوكوتورب :)أ( قحلملا

 نم بلطي نأ ةيلخادلا ةعاذإلا عيذم راطخإ ةارابملا بقارم نم بلطي نأ مكحلا لوكوتوربلا اذه لوخي

 مث ًاتقؤم اهفاقيإ متيس ةارابملا نأ نم مهرذحي نأو هيف بوغرملا ريغ كولسلا نع اوفقوتي نأ نيعجشملا

  :يلاتلا وحنلا ىلع ءارجإلا اذه متي .لوبقملا ريغ كولسلا رمتسا لاح يف اهؤاغلإ

o دوجوب دعاسملا مكحلا هربخأ وأ ،يزييمت وأ يرصنع كولس دوجوب ةارابملا مكح ملع اذإ :ىلوالا ةوطخلا 

 كولسلا اذه فاقيإ روهمجلا نم بلطي نأو ةارابملا فاقيإ ةارابملا مكح ىلع بجوتي ،كولسلا اذه لثم

  .ًةرشابم

o فاقيإ ةارابملا مكح ىلع بجي ،ةارابملا رارمتسا دعب كولسلا اذه لثم فقوتي مل اذإ :ةيناثلا ةوطخلا 

 ليدبت فرغ ىلإ بعلملا ضرأ ةرداغم نيقيرفلا نم بلطي نأو ،ىصقأ دحب ةقيقد )15( ةدمل ةارابملا

  .روهمجلل رخآ نالعإ ءارجإ َاضيأ بجي .سبالملا

o مكح ىلع بجوتي ،ةارابملا فانئتسا دعب ءيسملا كولسلا فقوتي مل لاح يف :ةريخالاو ةثلاثلا ةوطخلا 

 مكحلا دعاسم قيرط نع ةارابملا مكح راطخإب ةارابملا بقارم موقي .ريخأ لحك ةارابملا ءاغلإ ةارابملا

 دافنتسا متي نأ دعب الإ متي الأ بجي ةارابملا ءاغلإل رارق يأ .ال مأ هيف بوغرملا ريغ كولسلا فقوت اذإ اميف

 نيبعاللا ىلع ةارابملا ءاغلإ رارقب ةقلعتملا رطاخملا مييقت متي نأ دعبو ،ةنكمملا ريبادتلا عيمج

 .ةمالسلاو نمألا تاءارجإ صخي اميف فارطألا عيمج نيب قيسنتلا لالخ نم ريهامجلاو
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 ةعونمملا داوملا ةمئاق :)ب( قحلملا

 ةعونمملا داوملا ةمئاقل ريبكلا مجحلاب نيتحضاو نيتحول عضو ةارابملل ةمظنملا ةهجلا ىلع بجوتي -

 حضوم وه امك ةيزيلكنإلاب ةدحاوو ةيبرعلا ةغللاب ةدحاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةدمتعملا

 .داتسالا ىلإ ريهامجلا لوخد تاباوب نم ةباوب لك لخدم دنع ،هاندأ

 


