
 

 

 

 

  

 تاداـــتـسإلا ةـحئال
 2023-2022    يضايرلا مسوملا



 

 2 

  تايوتحملا

 5 تافيرعتلا – لوألا لصفلا

 14 ماع- يناثلا لصفلا

 14  ةمدقم .1

 14  قيبطتلا قاطن .2

 14 ةينفلا ةقطنملاو بعللا ناديم :ثلاثلا لصفلا

 14  بعللا ناديم .3

 15  :ةينفلا ةقطنملا .4

 15  ءامحإلا ةقطنم .5

 15 يطايتحالا ىمرملاو ىمرملا .6

 16 جئاتنلا ةحول / ةقالمعلا تاشاشلا .7

 17 بعلملا طيحم تانالعإ .8

 18  مالعألا يراوس .9

 18 عبارلا مكحلاو ءالدبلا ةكد .10

 18 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل نيعباتلا ةارابملا يلوؤسم دعاقم .11

 19 ةينفلا فرغلا :عبارلا لصفلا

 19 سبالملا رييغت فرغ .12

 19  ماكحلا ةفرغ .13

 19 نيلوؤسملاو نيبعالل ةصصخملا ةيبطلا ةفرغلا .14

 20 تاطشنملا صحف ةفرغ .15

 20 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار بتكم .16

 20 تاركلا عمج لافطأب صاخلا بابشلا جمانرب ةفرغ .17

 20  نزاخملا .18

 21  ةيفاضإلا فرغلا .19

 22 روهمجلا دعاقمو قفارم- سماخلا لصفلا

 22 داتسإلا ةعسو دعاقملا .20

 22  ركاذتلا عيب كاشكأ .21

 23 ةفايضلاو ةماهلا تايصخشلاو تايصخشلا رابك دعاقم .22

 23 ممهلا باحصأ نم روهمجلا .23

 23  روهمجلا تامامح .24



 

 3 

 23 روهمجلل ةيلوألا تافاعسإلا ةفرغ .25

 25 تابورشملاو ةمعطألا عيب قفارم .26

 25 تاهاجتالاو فرغلل ةيداشرإلا تامالعلا .27

 26 ثبلاو مالعإلا- سداسلا لصفلا

 26  نييمالعإلا ةصنم .28

 26 ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق .29

 27  يمالعإلا زكرملا .30

 27 ةطلتخملا ةقطنملا .31

 28 دعاقملاو نيروصملا عقاوم .32

 28  تاريماكلا عقاوم .33

 29  نيقلعملا عقاوم .34

 29 نويزفيلتلا تاهويدوتسا .35

 30 يجراخلا ثبلا ةبرع عقوم .36

 30 مالعإلا لئاسو ليجست بتكم .37

 31 نييمالعإلل ةصصخملا تامامحلا .38

 31  ثبلا ةهج بتكم .39

 32 يئابرهكلا رايتلاو ةفشاكلا ءاوضألا- عباسلا لصفلا

 32  ةفشاكلا ءاوضألا .40

 32 ئراوطلا تالاح يف ةءاضإلاو يئابرهكلا رايتلا .41

 33  يئابرهكلا رايتلا .42

 34 ةمالسلاو نمألا – نماثلا لصفلا

 34  ةمالسلاو نمألا .43

 34 ةدمتعملا ءالخإلا ةطخ .44

 34 روهمجلا جورخو لوخد ذفانم .45

 35  مكحتلا ةفرغ .46

 CCTV( 36( ةبقارملا تاريماك ةمظنأ .47

 36 ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن .48

 37  بعلملا دعاوق .49

 38 تارايسلا راظتنا نكامأ :عساتلا لصفلا

 38 تارايسلا راظتنا نكامأ .50

 38 ةيلاملا ماكحألا :رشاعلا لصفلا



 

 4 

 38  فيلاكتلا .51

 39  ةيبيدأتلا تاءارجإلا .52

 39  ةصاخ ماكحأ .53

 39 ررضلا ضيوعتو ةيلوؤسملا .54

 40 ةرهاقلا ةوقلاو اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا .55

 40  دامتعالاو قيدصتلا .56

 FIFA CLASS I V( 41( ةءاضإلا تابلطتم :)8( مقر قحلملا

 41 بعلملا دعاوق :)9( مقر قحلملا

 45 ينويزفلتلا ثبلاب ةصاخلا تانوفوركيملاو تاريماكلا عقاومو ةيجاتنإلا ططخلا :)10( مقر قحلملا

 50 داتسإلاب تابورشملاو ةمعطألا قفارم تافصاوم ليلد :)11( مقر قحلملا

 54 ىمرملا فلخ نيروصملا يسارك :)12( مقر قحلملا

 

  



 

 5 

 تافيرعتلا – لوألا لصفلا

 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

 )WADA( تاطشنملا ةحفاكمل ةيلودلا ةمظنملا :اداو

 )NADO( تاطشنملا ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا :ودان

 قفارملا ريفوتل اهعابتا ةيدنألا ىلع بجاولا تاءارجإلا :ةدوجلا طبض تاءارجإ

 اميف اهل عباتلا داتسإلا لخاد تايرابملا ميظنت وأ ةبسانملا

 تاقباسم تايرابم نم ةارابم يأ وأ ةقباسملاب قلعتي

 تاقباسملا حئاولو طابضنالا حئاول فلاخي ال امب ،ةطبارلا

 .اهتفلاخمل ةددحملا تابوقعلاو تاداتسإلا حئاولو

 فيضملا يدانلا همدختسي يذلا داتسإلا / ثدحلا ناكم :تاداتسإلا / داتسإلا

 ةطبار تاقباسم نمض هضرأ ىلع ةماقملا هتايرابم بعليل

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 يف امب ،صاخشألا نم ةعومجم وأ صخشل ةطلسلا حنم :دمتعملا صخشلا / دامتعالا

 نيدمتعملا صاخشألا وأ صخشلل حمست ،ةقاطب رادصإ كلذ

 .ةنمؤملا قطانملا لخاد ةددحم ةطشنأ ةرشابمب

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

 .يساسألا ماظنلل

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

 قافتا بجومب وضعلا يدانلا نع ةباين ةطبارلا تاقباسم يف

  .يدانلاو ةطبارلا نيب يباتك
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 ةيدنألا ةطلس تحت ةقباسملا يف كراشت يتلا قرفلا :ةكراشملا قرفلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارو

 متي يتلا حئاوللا هذهب ةصاخلا تاليدعتلا وأ تاميلعتلا :ميماعتلا

 ةيمسر تاباطخ ةروص يف ةكراشملا ةيدنألا ىلإ اهلاسرإ

 .مسوملا ءانثأ وأ/و لبق

 .ةطبارلا نم ةيراجتلا قوقحلا نم قح ىلع لصحي نايك يأ :ةيراجتلا ةهجلا

 كلذ يف امب ،ةقباسملل يراجتلا لالغتسالا قوقح ةفاك ةيراجتلا قوقحلا

 زايتمالا قوقحو ثبلا قوقح رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

 ةرجاتملا قوقحو ريوصتلا قوقحو ةفاضتسالا قوقحو

 رفسلا قوقحو ةياعرلا قوقحو ةيجيورتلا قوقحلاو

 ليجست قوقحو ةديدجلا مالعإلا لئاسو قوقحو تالوجلاو

 ةليسو يأ مادختساب يراجتلا لالغتسالا وأ/و ويديفلا عطاقم

 .داحتالل يساسألا ماظنلل ًاقفو ىرخأ

 وه امك ماكحلا ةنجل لبق نم نونيعملا ةارابملا ولوؤسم :ماكحلا

 .تاقباسملا حئاول يف حضوم

 امب ،ةيدنألا يف نولمعي نيذلا نييبطلا نيلوؤسملا ةفاك :يبطلا قيرفلا

 يعيبطلا جالعلا يئاصخأو نيضرمملاو ءابطألا مهيف

 نيرخآلا نيسرامملا ءابطألاو ةلدايصلاو كيلدتلا يئاصخأو

 يف ةينعملا ةحصلا ةئيه نم نيدمتعملا صاخشألا ةفاكو

 ةيحصلا ةياعرلا مكحت يتلا حئاوللاو نيناوقلل ُاقفو ةرامإ لك

 .ةلودلا يف ةيبطلا ةيلوؤسملاو

 قيبطت ىلع رثؤي دق وأ رثؤي ،هثودح عقوتي وأ عقي ثدح يأ :ةرهاقلا ةوقلا

 أطخ وأ ثدح وأ لعف نع مجني ،ةحئاللا هذه دونب نم دنب يأ

 لمشيو .فرط يأل ةلوقعملا ةردقلا قاطن جراخ ثداح وأ

 ريغ لكشب فصاع سقط ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

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

 وأ ىرخأ ةيعيبط ةثراك يأ وأ ةيئابو ةثراك وأ ةيلكيه رارضأ

 ىضوف وأ بغش وأ ةيركسع تايلمع وأ يباهرإ لمع وأ برح
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 وأ ةيعانص تاءارجإ يأ وأ ةيزيجعت تاقالغإ وأ بارضإ وأ ةلئاه

 .يندم نايصع

 ةضايرلل ةماعلا ةئيهلا رارق بجومب ةلكشملا ةهجلا يه :)ةطبارلا( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 نيفرتحملا ةطبارل 2019 ةنسل )1( مقر اهراهشإ صوصخب

 اهل قحي يتلا ةفرتحملا ةيدنألا نم فلأتت يتلاو ةيتارامإلا

 2023-2022 مسومل نيفرتحملا يرود يف ةكراشملا

 ةصاخلا تالوطبلا رامثتساو ميظنتو قيوست نع ةلوؤسملاو

 .اهب

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

 ماظنلا بجومب هيلإ ةطونملا ماهملاب مايقلل ةطبارلا

 .ةطبارلل يساسألا

 ةطبار ةرادإ سلجم نم رارق بجومب ةلكشملا ةنجللا :ةينفلا ةنجللا

 يف اهيلع صوصنملا ماهملا ىلوتتو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةنجل عم قيسنتلابو يساسألا ماظنلل اقبط ةحئاللا هذه

 .ةكرتشملا رومألاب قلعتي اميف تاقباسملا

 حئاوللا ذيفنت ماهم اهيلإ طونملا ةيرادإلا ماسقألا يه :ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا

 ىلع فارشإلاو ةطبارلا ةرادإ سلجم نع ةرداصلا تارارقلاو

 اهضعب ةيعرفلا ناجللا نيب ام قيسنتلاو تاقباسملا ميظنت

 .ةفرتحملا ةيدنألاو ناجللا هذه نيبو ضعبب

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

 قلعتي اميف اهبجومب لمعلل ةطبارلا وأ/و داحتالا لبق

 ليبس ىلع لمشت يتلاو ،ةطبارلا اهمظنت يتلا تاقباسملاب

 ،طابضنالا ةحئال ،داحتالل يساسألا ماظنلا ،رصحلا ال لاثملا

 تادعم ةحئال ،ةطبارلا تاداتسإ ةحئال ،ةقباسملا ةحئال

 ،ةطبارلا دامتعا ةحئال ،بابشلا جمانربل ةطبارلا ةحئال ،ةطبارلا

 ةطبارلل ةيقيوستلا / ةيراجتلا ةحئال ،مالعإلل ةطبارلا ةحئال

 اهردصت يتلا ميماعتلاو ةطبارلل ةمالسلاو نمألا ليلدو

 .ةطبارلا
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 ،ةطبارلا تاقباسم نمض ةماقملا مدقلا ةرك تايرابم ةفاك :تايرابملا/ةارابملا

 .ةداعملا وأ ةلجؤملا تايرابملا كلذ يف امب

 كاشكأو ةيفحصلا قفارملا /زكارملاو ةيمسرلا قطانملا :قفارملا

 عم طابترالاب مدختست يتلا ةفاضتسالا قطانمو ركاذتلا

 .ةطبارلا تاقباسم تايرابم

 يف لجسملا ةقباسملا ةارابم يف ًالوأ روكذملا يدانلا  :فيضملا يدانلا

 .ةارابملا لودج

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

 تاقباسم نمض تايرابم /ةارابم ةفاضتسال دمتعملا

 .ةطبارلا

 ةهج ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشت ،تانايك وأ نايك يأ :ثبلا ةهج

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم تلصح يتلا ،ةفيضملا ثبلا

 .ثبلا قوقح نم قح يأ ىلع

 ريفوتل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةفلكملا ةهجلا :ةفيضملا ثبلا ةهج

 ةيلمعب قلعتي اميف ةيساسألا تامدخلا نم نيعم قاطن

 داوم يأ وأ( ةيساسألا ةيرصبلاو ةيعمسلا داوملا ثب جاتنإ

 .يمسر ثدح وأ ةارابم يأب ةصاخلا )ىرخأ

 ضرغب داتسإلا ىلإ لوخدلاو ةقباسملا تايرابم ثب يف قحلا :ثبلا قوقح

 ليجستلا وأ/و يعاذإلا ثبلا وأ/و رشابملا ينويزفلتلا لقنلا

 ةيرصبلا ةيعمسلا طئاسولا ربع ليجستلا وأ/و يتوصلا

 يأ وأ/و ليجستلا وأ/و رشابملا لقنلا صيخرت ىلع لوصحلاو

 لاكشأ عيمج وأ لاكشألا نم لكش يأب رومألا هذه نم

 يأ مادختساب وأ/و يعاذإلا ثبلا وأ/و ينويزفلتلا لقنلا

 دجوت دق وأ يلاحلا تقولا يف ةدوجوم ىرخأ ةيمالعإ ةليسو

 ينويزفلتلا ثبلا روص عيمج كلذ يف امب ،لبقتسملا يف

 ينويزفلتلا ثبلاو ةيعانصلا رامقألا ربعو يكلسلاو يضرألا

 وأ/و تباثلا( قاطنلا عساو ينويزفلتلا ثبلاو تنرتنإلا ربع

 نع ثبلاو ةيلعافتلا تانويزفلتلاو تنرتنإلاو )يكلساللا
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 نم اهريغ وأ ىرخأ ةينورتكلا تاقيبطت يأو فتاهلا قيرط

 .تاودألاو لئاسولا

 قيرفلا هيف كراشيو ةطبارلا همظنت يذلا نيفرتحملا يرود :نيفرتحملل كوندا يرود

 .ةيدنألا نم يدان لكل لوألا

 اهيف كراشت يتلاو ةطبارلا اهمظنت يتلا يرودلا ةقباسم :ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود

 .ةيدنألا يف ماع 21 تحت قرف

 .ةفرتحملا ةيدنألا نيب ةطبارلا اهمظنت ةيونس ةقباسم :يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك

 نيفرتحملل كوندأ يرود لطب نيب ةطبارلا اهمظنت ةارابم :يتارامالا ربوسلا سأك

 سأك ةحئالل ًاقفو ةلودلا سيئر ومسلا بحاص سأك لطبو

 .يتارامالا ربوسلا

 ةلود سيئر ومسلا بحاص سأك

 :تارامإلا

 داحتا اهمظني يتلا ةلودلل ةيمسرلا سأكلا ةقباسم

 .مدقلا ةركل تارامإلا

 .داحتالا حئاولل ًاقفو داحتالا لبق نم نونيعملا ماكحلا :ةارابملا ميكحت مقاط

 سلجم لبق نم ةنلعملاو ةدمتعملا ةمظنملا دعاوقلا :مدقلا ةرك ةبعل نوناق

 .)بافيإ( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا

 ىلإ اهب لوخدلا روهمجلا ىلع رظحي يتلا داوملاب ةمئاق :ةروظحملا داوملا ةمئاق

 بجيو .ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ ةدهاشمل داتسإلا

 .ةكراشملا ةيدنألا ىلإ يرود لكشب ةمئاقلا هذه ملست نأ

 ًاقفو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهضرفت يتلا دعاوقلا :بعلملا دعاوق

 .ةحئاللا هذه نم )9( مقر قحلملل

 ةقلعتملا تاعزانملا يف لصفلاب ةصتخملا ةحئاللا يه :طابضنالا ةحئال

 ةطبار حئاولو داحتالا حئاولو ةمظنأو نيناوق ةفلاخمب

 نم يأ صاصتخا يف لخدت ال يتلا ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةحئال يف ةدراو ىرخأ تاصاصتخا ةياو ىرخألا داحتالا تائيه

 .طابضنالا

 .مدقلا ةرك داحتال ةعبات ةيئاضق هبش ةنجل :طابضنالا ةنجل



 

 10 

 فانئتسالا ةيلمع ميظنتل داحتالا اهردصي يتلا ةحئاللا :فانئتسالا ةحئال

 .اهتاصاصتخا بسحب

 بسحب افانئتسا تارارقلا رظنب صتختو داحتالل ةعبات ةنجل :فانئتسالا ةنجل

 .اهتحئالب دراولا اهصاصتخا

 نع ةلوؤسم نوكت يتلاو ةركلا داحتا اهلكشي يتلا ةنجللا :ماكحلا ةنجل

 ماكحلا نييعت كلذ يف امب ،ماكحلاب ةقلعتملا رومألا ةفاك

 .تاقباسملا تايرابم عيمجل نيميقملاو

 يف اهئافيتسا بجاولا تابلطتملا ددحت يتلا ةحئاللا :تاداتسإلا ةحئال

 اهمظنت يتلا تاقباسملا يف ةكراشملا ةيدنألا تاداتسإ

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 ىلإ فدهت يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلا حضوي يذلا ليلدلا :ةمالسلاو نمألا ليلد

 تاقباسم يف ةيدنألا بعالم يف ةمالسلاو نمألا نامض

 .ةطبارلا

 ةلمحو تاركلا عمج لافطأ راودأو ماهم ددحت يتلا ةحئاللا :بابشلا جمانرب ةحئال

 يتلا تاقباسملا ةفاك يف نيبعاللا يقفارمو مالعألا

 .ةطبارلا اهمظنت

 ًاقفو دامتعالا تاقاطب ماظن قيبطت مظنت يتلا ةحئاللا :دامتعالا تاقاطب ةحئال

 .لوخدلا ةبقارمل ةعضاخلا قطانملل

 ةقلعتملا ةينفلاو ةيميظنتلا تاءارجإلا ددحت يتلا حئاوللا :ةقباسملا حئاول

 .ةفلتخملا تاقباسملاب

 نيفرتحملا ةطبار لبق نم نيعملا ةارابملا لوؤسم :ةارابملا بقارم

 تاذ ةطبارلا حئاولو ةحئاللا هذه ماكحأل ًاقفو ةيتارامإلا

 .ةلصلا

 نيفرتحملا ةطبار تاقباسم

 :ةيتارامإلا

 ،ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود ،نيفرتحملل كوندأ يرود

 .يتارامالا ربوسلا سأكو يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم نونيعملا صاخشألا :ةارابملا ولوؤسم

 ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ةارابملا ىلع فارشإلل
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 لوؤسمو يمالعإلا لوؤسملاو ةارابملا بقارم ،رصحلا

 .لوخدلا ةبقارم

 ،ىرخألا تايلاعفلاو تايرابملا ةماقإل ةصصخملا نكامألا :ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم

 اهطيحمو اهراوسأو تاداتسإلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

 نكامألا ةفاكو داتسإلا قوف يوجلا لاجملاو يجراخلا

 قفارملا عقاوم كلذ يف امب ةقباسملاب ةلصلا تاذ ىرخألا

 قطانملاو ةفاضتسالا قفارمو نكامأو ةيمالعإلا زكارملاو

 يتلا ىرخألا قطانملاو ةماهلا تايصخشلل ةصصخملا

 .ةطبارلا دامتعا حئاول اهمظنت

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

 يف وأ يتارامالا ربوسلا سأك تناك ءاوس( ةطبارلا ةياعر

 )نيفرتحملل كوندأ يرود وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك

 يف تناك ءاوس( ةطبارلا اهمظنت ةارابم رخأ ةياهنب يهتنتو

 نيفرتحملل كوندا يرود وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك

 .)ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود وأ

 ،فرشم ةقيدح نم برقلاب يرمعلا يداو ةيانب 574-271 :مدقلا ةركل تارامإلا داحتا رقم

 .يبد ،جيناوخلا

 نيررحملاو ةءورقملا مالعإلا لئاسو يف نيلماعلا ةفاك :مالعإلا لئاسو

 يلثممو ةينويزفلتلا رابخألا مقطأو نيروصملاو نيرشابملا

 ةقاطب ىلع لوصحلاب نيلوخملا ،ثبلا قحل ةكلاملا تاهجلا

 .ةطبارلا لبق نم ددحم وه ام قفو مالعإلا دامتعا

 رتويبمكلا مادختساب ميمصتلا موسر

:(CAD) 

 ةدعاسمب اهؤاشنا متي يتلاو ةلصفملاو ةقيقدلا موسرلا

 .قفارملا وأ/و داتسالا ططخمو ميمصت حيضوتل رتويبمكلا

 نم ةلوزعمو ةقلغم فرغ نمضتت ةزهجم قيلعت عقاوم :قيلعتلا عقاوم

 تاياغل ةزهجم بعلملا ضرأ ىلع ةلالطإ تاذ توصلا ةيحان

 نيصاخلا نيقلعملا لمشتو ،تاءاقللا ثادحأ ىلع قيلعتلا

 ةنمازتملا مالعالا لئاسو نم اهريغو ويدارلاو ثبلا تاهجب

 .ةارابملا ثادحأ عم ثادحألا
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 )دلوم نم وأ ةكبشلا نم ناك ًءاوس( دحاو ردصم نم ةقاطلا :ةيلحملا ةقاطلا

 قطانم وأ/و نيكلهتسم ةدع ةيذغتل مدختست يتلاو

 .رشابملا ينويزفلتلا ثبلاب ةقلعتملا ةطشنألا ةنمضتم

 متي يتلاو ،ةكبشلا لاطعأ تالاح يف ةحاتملا ةقاطلا :ةيطايتحالا ةقاطلا

 ردصم( دوقولاب ةلّغشملا تادلوملا قيرط نع َةداع اهديلوت

 .)يطايتحالا ةقاطلا

 امإ اهل ركاذت عيب نكمي ال يتلاو داتسالا يف دعاقملا يهو :مادختسالل ةلباق ريغلا دعاقملا

 روهمجلا دارفأ ةيؤر قيعت ةيؤرلل قئاوع دوجو ببسب

 قيعيس ،اهمادختسا مت لاح يف هنأ وأ ،اهيف نيسلاجلا

 .اريماكلا ةيؤر لاجم دعاقملا هذه يف نوسلاجلا صاخشألا

 ةيأب ةبوجحم ةيؤرلا اهيف نوكت ال يتلا دعاقملا ددع عومجم :داتسإلل ةيفاصلا ةعسلا يلامجإ

 مادختسالا وأ عيبلل ةحاتم دعاقملا كلت نوكت ثيحب قئاوع

 .يناجملا

 صاخلا ينويزفلتلا لقنلا نع ةلوؤسملا ةبرعلا يه :يجراخلا ثبلا ةبرع

 اهمجح عونتيو ،ةينويزفلتلا تاهويدتسالاو تالوطبلاب

 ةدوزم ةريبك ةنحاش وأ "ناف" ةريغص ةنحاش مجحب نوكتل

 .ةروصلاو توصلاب قلعتملا ينويزفلتلا جاتنإلا تازيهجتب

 لوأك دعت يتلاو ،داتسالا لوح ةنمؤملا ةقطنملا ينعت :ةنمؤملا ةيجراخلا ةقطنملا

 .ركاذتلاو دامتعالا تاقاطب صحفل ةطقن

 ةفاكل ةيتوصلا لئاسرلا لقنل ةممصملا ةمظنألا يهو :ةيلخادلا ةعاذإلا ةمظنأ

 نيب ةيساسألا لصاوتلا ةليسو يهو ،داتسالا يف قطانملا

 ،ةمالسلاو نمألا لئاسرل ةبسنلابو .ريهامجلاو داتسالا ةرادإ

 توصلا ةمظنأ عيمج ىلع لئاسرلا هذه ىغطت نأ بجي

 .داتسالا يف ىرخألا

 ةحاسملاو بعللا ناديم مضت يتلا ةنمؤملا ةقطنملا :بعللا ناديم

 .ةطيحملا ةيفاضإلا
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 نأ تبثت يتلاو ةينعملا تاطلسلا نم ةرداصلا ةداهشلا :ةمالسلاو نمألا ةداهش

 ةمالسلاو ءانبلا تاعيرشت عيمج عم قفاوتي داتسالا

 .قئارحلا ةحفاكمو

 ثيحب مدقلا ةرك داحتا اهددحي يتلا ةغيصلاب داتسالا ططخم :قباطلا ططخم

 كلذ ىلع ةيسيئرلا فئاظولاو تاحاسملا هيف رهظت

 .ىوتسملا

 سولجلل ةصصخملا ةقطنملاب ةقلعتملا ةقطنملا ينعت :ةينفلا ةقطنملا

 .ءالدبلا نيبعاللاو ينفلا مقاطلل

 لبق نم ركاذتلا ءارش ةيلمع ميظنتل ةصصخم كاشكأ يهو :ركاذتلا كاشكأ

 داتسالا نم ةبيرق ةفاسم دعبت ،تايرابملا موي ريهامجلا

 نكامأ جراخ نكلو مادقألا ىلع ًاريس اهيلإ لوصولا نكميو

 .ةيسيئرلا ريهامجلا قفدت

 طبري يذلاو ريهامجلا ةصنم ردحنم ربع رمي يذلا قيرطلا :داتسالا دعاقم لخدم

 تالاح وأ جورخلا وأ لوخدلا لجأ نم كلذو ،تارمملا ىقتلم

 .ءالخإلا

 زكرمتملاو ويديفلا مكح ةينقت مقاطل ددحملا عقوملا وهو :ويديفلا مكح عقوم

 ةرابع وهو ،ةينفلا ةقطنملا يف نيبعاللا قفن نم برقلاب

 دمتعملاو ويديفلا مكح ةينقتب صاخلا زاهجلاو ةلواط نع

 .مدقلا ةرك داحتا نم

 ديدحتلابو دعاسملا ويديفلا مكح ةينقتب ةصاخ تاريماك :ىمرملا طخ فشك تاريماك

 تاصنم ىلع تاريماكلا كلت بصنت ثيح ،ىمرملا طخ فشك

 رتم 2 قمعبو ضرع رتم 6 ةحاسمب زازتهإلل ةلباق ريغ ةصاخ

 ءاوس ىمرملا طخ ىلع تاصنملا هذه فصتنم نوكي ثيحب

 .اعافترا رثكأ وأ للستلا تاريماكل واسم عافتراب تاجردملا نيب
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 ماع- يناثلا لصفلا

 ةمدقم .1

 .ةيتارامإلا ةيدنألا صيخارت حئاول يف ةروكذملا )I.02( ريياعملل ًاقفو اهب لمعلاو حئاوللا هذه دادعإ مت 1.1

 نم ةدمتعملا تاداتسإلا نيب نم نوكي نأو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود لخاد داتسالا نوكي نأ بجي 2.1

 ةيبرعلا تارامإلا ةلود جراخ ىرخأ تاداتسإ يأ دامتعا ةطبارلل زوجيو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق

 داتسالا يفوتسي نأ بجي لاوحألا عيمج يفو ،ةلودلا جراخ تايرابم يأ ةماقإ تررق لاح يف ةدحتملا

 حئاول نم ةلص تاذ ىرخأ حئاول ةيأو ،ةيتارامإلا صيخارتلا ةحئال نم )I .01( رايعملا بسحب تابلطتملا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 قيبطتلا قاطن .2

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم يف ةكراشملا ةيدنألا ةفاك ىلع حئاوللا هذه قبطت 1.2

 تائفلا دحأ نمض هفينصت متي يك داتسالا يف اهرفاوت بجاولا ريياعملا اهتاقحلمو حئاوللا هذه مكحت 2.2

)C، B، A، A+( )ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار فينصت بسحب )ًايدعاصت ةبترم. 

 يرود تايرابم فيضتسي نأ عيطتسي ىتح لقألا ىلع )C( فينصتلا ريياعم داتسالا يفوتسي نأ بجي 3.2

 لاح يف لقألا ىلع )B( فينصتلا ريياعم يفوتسم داتسالا نوكي نأ ىلع ،ماع 21 تحت نيفرتحملا

 قالطنا دعوم نم مايأ رشع لبق يدانلا غالبإ متي نأ ىلع ،ًاينويزفلت ةلوقنم تايرابملا /ةارابملا تناك

 ةارابملا

 يرود تايرابم فيضتسي نأ عيطتسي ىتح لقألا ىلع )B( فينصتلا ريياعم داتسالا يفوتسي نأ بجي 4.2

 بعللا ناديم تاساقم صخي اميف ءانثتساب ،يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك وأ نيفرتحملل كوندا

 ءانثتسا ةطبارلل زوجيو ،م 68 ضرعو م 105 لوطب ةارابملا بعلمل ةدمتعملا تاساقملا نوكت نأ بجي

 .هقيقحت ةلاحتسا لاح يف طرشلا اذه

 عيمجل ةرفوتملا قفارملا يف ىلعأ ةدوج وأ /و ىلعأ ًىوتسم ىلإ )A و +A( تاداتسإلا فينصت ريشي 5.2

  .ةحلصملا باحصأ

 ةينفلا ةقطنملاو بعللا ناديم :ثلاثلا لصفلا

 بعللا ناديم .3

 ال ةبسنب ةنجهملا وأ يعيبطلا بشعلا نم بعالم ىلع تاقباسملا تايرابم عيمج ىرجت نأ بجي 1.3

  .مدقلا ةركل يلودلا داحتالا نم ةدمتعملاو %10 نع ديزت
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 :يلي امب ةدوزم بعلملا ةيضرأ نوكت نأ بجي 2.3

  .يئاملا شرلل ماظن 1.2.3

 .ةريزغلا راطمألا طوقس ةلاح يف هايملا عمجت عنمل هايملا فيرصتل بسانم ماظن 2.2.3

 نم )1( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ىرخألا تابلطتملاو بعلملا ةيضرأ تاساقم ىلع عالطالل 3.3

 .ليغشتلا ليلد يف بعلملا ضرأ زيهجتل ةيهيجوتلا ئدابملاب صاخلا قحلملاو ةحئاللا هذه

  :ةينفلا ةقطنملا .4

 طيطخت بجي .ءالدبلا نيبعاللاو ينفلا قيرفلا سولج نكامأل ةحضاو ةينف ةقطنم طيطخت متي نأ بجي

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةينفلا ةقطنملا

 )ءالدبلا ةكد( ةصصخملا ةقطنملا يبناج ىلع )1( دحاو رتم ةفاسمل ةينفلا ةقطنملا دتمت نأ بجي 1.4

 .)1( دحاو رتم ةفاسمل مامألا ىلإ دتمت نأو

 ديزمل .سامتلا طوطخ ضرع سفنب طوطخلا ضرع نوكي نأو ضيبألا نوللاب طوطخلا نوكت نأ بجي 2.4

 ةيهيجوتلا ئدابملاب صاخلا قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ةينفلا ةقطنملا طيطخت لوح حيضوتلا نم

 .ليغشتلا ليلد يف بعلملا ضرأ زيهجتل

 .ةيراجتلا تانالعإلل رثأ يأ نم ةيلاخ ةينفلا ةقطنملا ةيضرأل ةصصخملا ةحاسملا نوكت نأ بجي 3.4

  ءامحإلا ةقطنم .5

 فلخ وأ سامتلا طخ بناجب نييطايتحالا نيبعالل رضخألا بشعلا نم ءامحإ ةقطنم صيصخت بجي 1.5

 .ىمرملا فلخ ةدوجوملا تانالعإلا ةحول

 داحتالا نم دمتعملا يعانصلا بشعلا وأ يعيبطلا بشعلا نم ءامحإلا ةقطنم حطس نوكي نأ بجي 2.5

 .يلودلا

 مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ءامحإلا ةقطنم حطس ةيعونو عقومو ةحاسم لوح تامولعملل 3.5

 .ةحئاللا هذه نم )1(

 يطايتحالا ىمرملاو ىمرملا .6

 داحتالا سلجم ةفرعمب رداصلا ةبعللا نوناقل ًاقفو ةضراعلاو نيمئاقلا نم ًالك ةعانص متت نأ بجي 1.6

  :يلي ام نأشلا اذه يف ررقي يذلا ،)بافيإ( مدقلا ةركل يلودلا
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  .رتم 7.32 نيمئاقلا نيب ةفاسملا نوكت نأ بجي 1.1.6

  .رتم 2.44 بعلملا ةيضرأ ىتح ةضراعلل ىلفسلا ةفاحلا نم ةفاسملا نوكت نأ بجي 2.1.6

  .تامالع يأ نودبو ضيبأ ةضراعلاو نيمئاقلا نول نوكي نأ بجي 3.1.6

 / 1( مقر ةداملل اقبط ةدمتعم داوم نم ةضراعلاو ىمرملا يمئاق نم لك عنصي نأ بجي 4.1.6

 وأ يرئاد ،ليطتسم وأ عبرم ةضراعلاو نيمئاقلا ميمصت نوكي نأو ،ةبعللا نوناق نم )10

  .لكشلا يواضيب

  .نيبعاللا ةايح ىلع رطخ يأ ةضراعلاو نيمئاقلا لكشي الأ بجي 5.1.6

 لاح يفو .ةجاحلا دنع هبيكرتل داتسإلا لخاد بيكرتلا لهس يطايتحا ىمرم )2( ددع ريفوت بجي 2.6

 مهرد )10,000( اهردق ةيلام ةمارغ عيقوت متي يطايتحالا ىمرملا نم بولطملا ددعلا دوجو مدع

 مدع لاح يف امأ ،ثداوح يأ نود ةارابملا رارمتسا لاح يف كلذو ،ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقبط

 قيبطت متي يطايتحا ىمرم دوجو مدعو يساسألا ىمرملا ةيحالص مدعل ًرظن ةارابملا لامكتسا

 :يلي امل ًاقفو تاءارجإلا

 .تاقباسملا حئاول نم )6.26( و )5.26( ةداملا ماكحأ قبطت :ةارابملا لبق 1.2.6

 مايقلا مدع لاح يفو ،ليدعتلا ءارجإل ةقيقد 30 ةدمل ةارابملا فاقيإ متي :ةارابملا ءانثأ 2.2.6

 .)0-3( فيضتسملا يدانلا ةراسخو ةارابملا ءاغلإ متي بولطملا ليدعتلاب

 ًانيابتم نوكي ثيحب نكاد نولب زئاكرلا هذه نوكت نأ بجي ،ىمرملا كابش معدت زئاكر دوجو لاح يف 3.6

 .ىمرملا يمئاقل ضيبألا نوللا عم

 هذه نم )1( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،طايتحالا ىمرملاو ىمرملا تابلطتم نع ليصافتلل 4.6

 .ةحئاللا

 جئاتنلا ةحول / ةقالمعلا تاشاشلا .7

 ةجيتن ضرع ةيناكمإ عم ،يئرملا ضرعلا تايناكمإب ةدوزم جئاتن ةحول ىلع داتسإلا يوتحي نأ بجي 1.7

 .ويديفلا ليغشت ةيصاخب ةقالمعلا تاشاشلا دوزت نأ بجيو ،ةارابملا تيقوتو

 نمو لوألا طوشلا يف 45 ةقيقدلا ىتح رفص ةقيقدلا نم لمعلا يف ةارابملا ةعاس أدبت نأ بجي 2.7

 تقولا ةياهن يف ةعاسلا فقوتت نأ بجيو .يناثلا طوشلا يف 90 ةقيقدلا ىتح 45 ةقيقدلا

  .يناثلا طوشلا يف ةقيقد 90 دعبو لوألا طوشلا يف ةقيقد 45 دعب يأ طوش لكل يعيبطلا

  .)طوش لكل ةقيقد 15 دعب يأ( ًاضيأ يفاضإلا تقولا ىلع ةدعاقلا هذه قبطت 3.7
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 قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،جئاتنلا ةحولو ةقالمعلا ةشاشلا تابلطتم لوح تامولعملا نم ديزمل 4.7

 .ةحئاللا هذه نم )1( مقر

 بعلملا طيحم تانالعإ .8

 ضرعلا تاشاش لالخ نم بعلملا لوح تانالعإلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار رفوت وأ كلمت 1.8

  .ةيراجت ريغلا وأ ةيراجتلا تانالعإلا كلذ نمضتيو .)LED( ةينورتكلإلا

 كلذ يف امب بعللا ناديم ةيضرأ ىلع ًايليخت وأ اقيقح ناك ءاوس تاياعدلا نم لكش يأب حمسي ال 2.8

 نم رتم دحاو نم لقأ ةفاسم ىلع وأ ةينفلا ةقطنملا وأ ىمرملا كابش اهلمشت يتلا ةقطنملا

 امهترداغم ىتحو بعللا ناديم ىلإ نيقيرفلا لوخد ةظحل نم كلذو بعلملل ةددحملا طوطخلا

 الو .ةارابملا ةياهن ىتحو يناثلا طوشلا ةيادب يف امهتدوع ذنمو لوألا طوشلا ةياهن دنع هل

 يأ عضوب حمسي الو اهتايار وأ ةينكرلا مئاوقلا وأ كابشلا وأ نييمرملا ىلع تانالعإلا عضوب حمسي

 تانالعإلا عضو بجي هنأ ىلإ ةفاضإلاب .خلا....تانوفوركيملا وأ تاريماكلا لثم اهيلع ىرخأ تادعم

 :يلاتلا وحنلا ىلع نوكتو ميقتسم طخ ىلع

 .بعلملا سامت طوطخ نم لقألا ىلع رتم دحاو دعب ىلع 1.2.8

 .ىمرملا كابش نم لقألا ىلع رتم دحاو دعب ىلع 2.2.8

 .ىمرملا كابش قمع نمو ىمرملا طخ دودح نم ةفاسملا سفن ىلع 3.2.8

 ةفاسملا بسح ىلع بعلملا لوح )ةيدومعلا تانالعإلا( ةينورتكلإلا ضرعلا تاشاش نوكت نأ بجي 3.8

 :ةيلاتلا

 .ىمرملا طخ نم راتمأ ةسمخ )5( ةفاسم لقألا ىلع 1.3.8

 .سامتلا طخ نم راتمأ ةثالث )3( ةفاسم لقألا ىلع 2.3.8

 بعالملا ماجحأ عم بسانتي امب 2.3.8 ةطقنلاو 1.3.8 ةطقنلا يف تافاسملا قيبطت متي 3.3.8

 ثبلا ةهجب ةصاخلا تاريماكلا عضول ةيفاك تاحاسم نمضي امب اهلوح تاحاسملاو

 .ةينالعالا تاحوللا فلخ نيرتم ةفاسمل ىندأ دحك جاتحت يتلاو ةفيضتسملا

  :يلي ام نيمأت نامض فيضملا يدانلا ىلع 4.8

 .LED ـب ةقلعتملا اياضقلا ةفاكل يدانلا نم ةمئاد ةدحاو لاصتا ةهج 1.4.8

 .LED تاشاش بيكرتب حامسلل رح لكشب بعلملا ةقطنمو داتسالا لوخد 2.4.8
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 يف )7( قحلملا يف رهظي امك LED تاشاش بيكرتب حامسلل بعلملا ىلع ةحاسملا 3.4.8

  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيقيوستلا ةحئاللا

 ةطبار تاداتسا ةحئال نم )39( ةداملا يف دري ام بسح ةيئابرهكلا ةقاطلا تابلطتم 4.4.8

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 .LED تاشاش ةمالس نامضل تاقوألا ةفاك يف صاخلا نمألا يفظوم دوجو 5.4.8

 يدانلا رطخي نأ بجي ،LED تاشاش بيكرت دعب بعلملا شرب فيضملا يدانلا ةبغر لاح يف 5.8

 .هايملا نم اهتيامحو اهتيطغتل LED تاشاش ةكرش لوؤسم فيضملا

 مالعألا يراوس .9

 .ةحئاللا هذه نم )1( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،مالعألا يراوس تابلطتم لوح تامولعملل 1.9

 عبارلا مكحلاو ءالدبلا ةكد .10

 فيضملا يدانلل ةدحاو صصختو ،بعلملا ىوتسم سفن يف نيتاطغم )2( نيتكدب داتسإ لك زهجي 1.10

 متي نأ ىلع دعاقملل ةصصخم ةحاسم ،نيتكدلا نم ةكد لكب دجوي نأ ىلع ،فيضلا يدانلل ىرخأو

 سامتلا طخ نع دعبتو رهظلل دنسمب دعاقملا هذه دوزت نأو ،طايتحالا ةكد يف دعاقملا تيبثت

 ةاطغم دعاقملا نوكت نأ بجيو .ةكرحتم دعاقم دوجوب حمسي الو .رتم 5 نع لقت ال ةفاسمب

 الأ رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ريهامجلا كولسو سقطلا نم نيبعاللاو يرادإلاو ينفلا زاهجلا ةيامحل

 .بعلملا يف ةيسيئرلا اريماكلا رظن ةهجو نم سامتلا طخ ةكدلا فقس بجحي

 .عبارلا مكحلل صصخت ،بعلملا ىوتسم سفن يف نيدعقمب ةدوزمو ةاطغم ةكدب داتسإ لك زهجي 2.10

 نم )1( مقر قحلم ىلع عالطالا ىجري ،عبارلا مكحلا ةكدو ءالدبلا ةكد تابلطتم لوح ليصافتلل 3.10

 .ةحئاللا هذه

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل نيعباتلا ةارابملا يلوؤسم دعاقم .11

 نع لزعمب )تالواطلا ىلإ ةفاضإلاب( دعاقملا نم ددع ددحيو صصخي نأ فيضملا يدانلا ىلع بجي 1.11

 عم ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار يلوؤسمو ماكحلا ميقمو ةارابملا بقارمل مالعإلا لئاسوو ريهامجلا

 يلوؤسمل ةصصخملا دعاقملا ددع لوح تامولعملل  .ةارابملل يح ثب ضرعت نويزفلت ةشاش ريفوت

 نم )1( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،دعاقملا هذه يف اهرفاوت بجاولا تافصاوملاو تايرابملا

 .ةحئاللا هذه
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  ةينفلا فرغلا :عبارلا لصفلا

 سبالملا رييغت فرغ .12

 ةدحاوو فيضملا قيرفلل ةدحاو صصخت ،سبالملا رييغتل لقألا ىلع نيتفرغ داتسإ لكب رفاوتي نأ بجي 1.12

 .فيضلا قيرفلل

 ىلإ سبالملا رييغت فرغ نم قرفلل نمآو صاخو رشابم لخدم داتسإلا ولوؤسم رفوي نأ بجي 2.12

 يلوؤسمل نكميو .ةنمآ ةروصب داتسإلل مهترداغم / مهلوصو نم اودكأتي نأ بجيو بعلملا

 .لوخدلا تارمم يف قرفلا ةكراشم طقف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل نيعباتلا تايرابملا

 .ةحئاللا هذه نم )2( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،سبالملا ليدبت فرغ تابلطتم لوح ليصافتلل 3.12

 ماكحلا ةفرغ .13

 .ماكحلل ةفيكم ةفرغب داتسإلا زيهجت بجي 1.13

 ىلإ سبالملا رييغت فرغ نم ماكحلل نمآو صاخو رشابم لخدم داتسإلا ولوؤسم رفوي نأ بجي 2.13

 يلوؤسمل نكميو .ةنمآ ةروصب داتسإلل مهترداغم /مهلوصو نم اودكأتي نأ بجيو بعلملا

  .لوخدلا تارمم يف ماكحلا ةكراشم طقف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل نيعباتلا تايرابملا

 هذه نم )2( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ماكحلا ةفرغ تابلطتم لوح تامولعملا نم ديزمل 3.13

 .ةحئاللا

 نيلوؤسملاو نيبعالل ةصصخملا ةيبطلا ةفرغلا  .14

 نأ ىلع ،بعلملا ضرأو نيبعاللا سبالم رييغت ةفرغ نم برقلاب ةيبط ئراوط ةفرغ ريفوت بجي 1.14

 يبط لوؤسم لبق نم ةموعدم نوكت نأو ةيرورضلا ةيبطلا تامزلتسملاب ةفرغلا هذه زهجت

 عالطالا ىجري ،ةيبطلا ةفرغلا تابلطتم لوح ليصافتلل .ئراوطلا تالاح ىلع بردم يبط قيرفو

 .ةحئاللا هذه نم )2( مقر قحلملا ىلع

 ةدوزم ةفرغلا نوكت نأو ىضرملا تالاقنل ةبسنلاب الهس ةيبطلا ةفرغلا ىلإ لوخدلا نوكي نأ بجي 2.14

 ةرايس ىلإ رسيو ةلوهسب نيباصملا لقنب حمسي ةفرغلا عقوم نوكي نأو ،يئابرهكلا رايتلاو ءاملاب

 .نيلوؤسملاو نيبعاللاب ةصاخلا فاعسإلا

 .سبالملا ليدبت فرغ ىدحإ لخاد ةيبطلا فرغلا نوكت نأ زوجي ال 3.14
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 نأ ىلع ةمهملا هذهل نيصصخم نيقئاسب فاعسإ يترايسل داتسإلا لخاد راظتنا نكامأ صيصخت بجي 4.14

 ةيودأو يديرولا نقحلا ةعومجمو نافجرلا ليزمو ةعنقأو نيجسكأ ةناوطسأب فاعسإلا تارايس زهجت

 .فيضملا يدانلا ةقفن ىلع هريفوت متي يذلا بردملا يبطلا قيرفلا ىلإ ةفاضإلاب ئراوطلا

 تاطشنملا صحف ةفرغ .15

 هذه عقت نأ ىلع ،تاطشنملا يطاعت نع فشكلل ةصصخم ةفيكم ةفرغب تاداتسإلا زهجت نأ بجي 1.15

 .اهلوخدب مالعإلا لئاسوو ريهامجلل حرصي الو سبالملا رييغت فرغ نم برقلاب ةفرغلا

 ضيحارملل ةقطنمو صحفلل ةقطنمو راظتنا ةقطنم نم تاطشنملا صحف ةفرغ نوكتت نأ بجي 2.15

 نكمي( صحفلا ةقطنمل ةقصالم وأ نم أزجتي ال اءزج راظتنالا ةقطنم نوكت نأ بجي .ةقصالتم اهلك

 اهراوجب وأ صحفلا ةفرغ نمض ضيحارملا ةقطنم نوكت نأ بجيو )نيتقطنملا نيب لصاف عضو

 .صحفلا ةفرغ ىلإ صاخ لخدم دوجو عم ةرشابم

 هذه نم )2( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،تاطشنملا صحف ةفرغ تابلطتم لوح ليصافتلل 3.15

 .ةحئاللا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار بتكم .16

 ىلع ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تايرابم يلوؤسمل صصخم فيكم بتكمب تاداتسإلا زهجت نأ بجي 1.16

 .هلوخدب مالعإلا لئاسوو ريهامجلل حرصي الو سبالملا رييغت فرغ نم برقلاب بتكملا اذه نوكي نأ

 نم )2( مقر قــحلم ىلع عالطالا ىجري ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار بتكم تابلطتم لوح ليصافتلل

 .ةحئاللا هذه

 تاركلا عمج لافطأب صاخلا بابشلا جمانرب ةفرغ .17

 .نيبعاللا يقفارمو مالعألا يلماحو تاركلا عمج لافطأل ةصصخم ةفرغب تاداتسإلا زهجت نأ بجي 1.17

 قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،تاركلا عمج لافطأب صاخلا بابشلا جمانرب ةفرغ تابلطتم لوح ليصافتلل

 .ةحئاللا هذه نم )2( مقر

 نزاخملا .18

 اهتاهجو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تامادختسال لقألا ىلع )1( دحاو نزخمب تاداتسإلا دوزت نأ بجي 1.18

 .ةحئاللا هذه نم )2( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،نيزختلا ةفرغ تابلطتم لوح ليصافتلل  .ةيراجتلا
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 ةيفاضإلا فرغلا .19

 ىوصقلا دوهجلا لذب يدانلا ىلع بجوتي ،ةيفاضإ فرغل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةجاح لاح يف 1.19

 .فرغلا هذه ريفوتل
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 روهمجلا دعاقمو قفارم- سماخلا لصفلا

 داتسإلا ةعسو دعاقملا .20

 اهادحأ صيصخت يغبنيو ،تاعاطق ةدع ىلإ مسقت سولج ةقطنم ىلع داتسالا يوتحي نأ بجي 1.20

 سولج قطانم صيصخت ًاضيأ بجي امك ،فيضملا قيرفلا ريهامجل ىرخأو فيضلا قيرفلا ريهامجل

 .تايصخشلا رابكو ةماهلا تايصخشللو ،ةيمالعإلا تاهجلل

 ددحم دعوم لبق روهمجلا دعاقم ططخمب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ديوزت يدان لك ىلع بجوتي 2.20

 .هيف ةيدنألا غالبإ متي

 ةروصقمو ةماهلا تايصخشلا ةروصقمو ةماهلا تايصخشلا رابك ةروصقم نوكت نأ بجي 3.20

 .فقسب ةاطغم نييمالعإلا

 ،نييمالعإلا ةروصقمو ةماهلا تايصخشلا ةروصقمو ةماهلا تايصخشلا رابك ةروصقم ءانثتساب 4.20

 روهمجل ةقطنم( ةلصفنم تاعاطق ىلإ ميسقتلل ةلباق دعاقملا تائف نم ةئف لك نوكت نأ بجي

 .)فيضلا يدانلا روهمجل ىرخأو فيضملا يدانلا

 تايصخشلا ةروصقمو ةماهلا تايصخشلا رابك ةروصقم نم بعلملا دعاقم عيمج ميقرت بجي 5.20

 ىلع بجي امك حضاو لكشب ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا دعاقمو نييمالعإلا ةروصقمو ةماهلا

 .ميقرتلا اذه عم ىشامتي امب تاوعدلا / حيراصتلا / ركاذتلا رادصإب موقي نأ فيضملا يدانلا

 قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،داتسالا ةعسو ريهامجلا دعاقم تابلطتم لوح تامولعملا نم ديزمل 6.20

 .ةحئاللا هذه نم )3( مقر

 ركاذتلا عيب كاشكأ .21

 عيب كاشكأ ريفوت ىرخألا تائفلا نم تاداتسإلا ةفاك ىلع بجوتي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ءانثتساب 1.21

 نوكي نأو ،فيضلا قيرفلا ريهامجل ركاذتلا عيبل صصخم لقألا ىلع اهنم دحاو نوكي نأ ىلع ركاذت

 لخدم نم برقلاب( فيضلا قيرفلا ريهامجل ةبسانم ةقطنم يف نوكي ثيحب ًايجيتارتسا هعقوم

 .)فيضلا قيرفلا ريهامجل ةصصخملا تارايسلا نكر ةقطنم وأ/و فيضلا قيرفلا ريهامج ةباوب وأ

 .ءابرهكلاب لماك لاصتاب دوزمو ًافيكم ركاذتلا كاشكأ نم لك نوكي نأ بجي 2.21

 جراخ نوكت نأ لضفيو ،تاباوبلا نع ًارتم 20 نع لقت ال ةفاسم ركاذتلا كاشكأ عيمج دعبت نأ بجي 3.21

 .هنم ةبيرق ةفاسم ىلع داتسالا دودح

 .ةحئاللا هذه نم )3( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ركاذتلا عيب كاشكأ تابلطتم لوح ليصافتلل 4.21
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 ةفايضلاو ةماهلا تايصخشلاو تايصخشلا رابك دعاقم .22

 نأ ىلع تايصخشلا رابكو ةماهلا تايصخشلل صصخت دعاقملا نم ددعب داتسإ لك زيهجت بجي 1.22

 عيمجل اهرادصإ متي يتلا تاوعدلاو ركاذتلا عم ةقفاوتمو ةمقرمو ةاطغم دعاقملا هذه نوكت

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تايرابم

 رابكو ةماهلا تايصخشلل ماعطلا ميدقتل لقألا ىلع ةدحاو ةفايض ةعاق / ةفرغ ريفوت بجي 2.22

 .تايصخشلا

 هذه نم )3( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،تايصخشلا رابك دعاقم تابلطتم لوح ليصافتلل 3.22

 .ةحئاللا

 ممهلا باحصأ نم روهمجلا .23

 ةقطنم يف )مهيقفارمل دعقم ريفوت عم( ممهلا باحصأ دعاقمل ةنيعم ةقطنم صيصخت بجي 1.23

 نم روهمجلا قفارم تابلطتم لوح ليصافتلل .قئاوع نود ةحضاو ةيؤرل لاجم يفو ةحيرمو ةنمآ

 .ةحئاللا هذه نم )3( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ممهلا باحصأ

 روهمجلا تامامح .24

 تاعاطق عيمج يف لاجرلاو تاديسلل ةيجنرفإلا هايملا تارود نم ِفاك ددعب داتسإلا زيهجت بجي 1.24

 ىلع عالطالا ىجري ،ةيحصلا قفارملاو هايملا تارود ددعو تابلطتم لوح ليصافتلل .داتسإلا

 .ةحئاللا هذه نم )3( مقر قحلملا

 فيضملا يدانلا ىلع بجوتي ،نكمم ريغ هايملا تارود نم بولطملا ددعلا ءانب ناك لاح يف 2.24

 يراس دقع ميدقت فيضملا يدانلا ىلع بجوتي ،ةلاحلا هذه يفو .ةلقنتم هايم تارود راجئتسا

 يطغت نأ بجي .مسوملا ةيادب نم لقألا ىلع نيعوبسأ لبق كلذو قفارملا هذه راجئتسا رهظي

 .مسوملا يف يدانلا تايرابم عيمج دقعلا ةدم

 روهمجلل ةيلوألا تافاعسإلا ةفرغ .25

 نيذلا ريهامجلاب ةيانعلل كلذو ،ةيلوألا تافاعسإلل لقألا ىلع ةدحاو ةفرغب داتسإلا زيهجت بجي 1.25

  .ةيبطلا ةياعرلل نوجاتحي

 جراخو لخاد نم اهيلإ فاعسإلا تارايسو روهمجلا لوصو لهسي ةقطنم يف نوكت نأ بجي 2.25

 تالاقنلا لوخدب حمسي يذلا ردقلاب ةعساو تارممو باوبأ اهل نوكي نأ ًاضيأ بجي .داتسإلا

 .ةكرحتملا يساركلاو
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 ةزهجم نوكت نأو ةفيكم نوكت نأ بجي امك ةئفدتلاو ةيوهتلاو ةءاضإلا ةديج نوكت نأ بجي 3.25

 تاديسلل هايملل تارودو برشلل ةحلاصلا هايملاب زهجت نأو ةدرابو ةنخاس هايمبو ءابرهكلل سباقمب

 .لاجرلاو

 ددهت يتلا ةجرحلا تالاحلا عم لماعتلا نمضي امب ةزهجم ةيلوألا تافاعسإلا ةفرغ نوكت نأ بجي 4.25

 نأ بجي ،ةحئاللا هذه نم )3( مقر قحلملا يف ةروكذملا تابلطتملا ىلإ ةفاضإلاب .صاخشألا ةايح

 :يلي امم ىندألا دحلا ىلع ةيلوألا تافاعسإلا ةفرغ يوتحت

 يموعلبلا يومفلا ءاوهلا ىرجم بيبانأ نم ةفلتخم تاساقم( ءاوهلا ىرجم تادعم 1.4.25

 وأ طفشلا تارطسقو بيبانأ ةكبش ىلإ ةفاضإلاب يلآ وأ يودي ناك ءاوس – طفشلا زاهجو

 .)كلذل ةجاحلا تعد اذإ ضيرملا مف نم ءيقلا نم صلختلا لئاسو

 ةمدختسملا ةلثامملا حاولألا نم هريغ وأ رهظلا تيبثتل يبشخ حول( رهظلا تيبثت تادعم 2.4.25

 ةمزحألا ىلإ ةفاضإلاب ةيبطلا ةياعرلا ةقطنم ىلإو نم ضيرملا لمحو رهظلا تيبثت يف

 قنعلاو رهظلا تيبثت يف ةمدختسملا ةلثامملا ةزهجألا نم هريغ وأ حوللاب ةصاخلا

 .)لقألا ىلع نيتلاقن ىلإ ةفاضإلاب

 15 ةبسنب لقألا ىلع ةقيقد 30 ةدمل يفكي نيجسكألل نومضم ردصم( سفنتلا ةزهجأ 3.4.25

 عانقو زاهجلل ةبحاصملا نيجسكألا بيبانأو هجولا ةعنقأ ىلإ ةفاضإلاب ةقيقدلا يف رتل

 ةبسانم تاساقمب ةعنقأو يطايتحا سيك عم خفنلا يتاذ مامصلاو سيكلا وذ شاعنإلا

 يذلا نيجسكألا لاخدإل مامص عم هاجتالا يداحأ مامصب دوزملا بيجلا عانق ىلإ ةفاضإلاب

 .)رايخ لضفأ يناثك همادختسا نكمي

 روطلا يئانث وأ يداحأ يوديلا وأ يلآلا يجراخلا نافجرلا ليزم دعي( ةيومدلا ةرودلا ةزهجأ 4.4.25

 ريفوت ًاضيأ بجيو ةيبطلا ةياعرلا ميدقتل ةبولطملا ةزهجألا نم ىندألا دحلا ةباثمب

 ةيومدلا تاباصإلا جالعل يبطلا قصاللاو ةقصاللا ةطرشألاو تادامضلا نم ةيفاك ةعومجم

 ؤبؤب حابصمو مدلا طغض سايقل يودي زاهجو ةعامسب ةفرغلا زيهجت بجيو اهديمضتو

 .)نيعلا

 ىلإ ةفاضإلاب اهريغو نـيفوربوبيأو لوماتيساراب لثم ةيساسألا ةيبطلا ةيودألا( ةيودألا 5.4.25

 .)اهريغو ةيساسحلا تاداضمو زورتسكدلاو نيلانيردألا لثم ئراوطلا ةيودأ

 ةرهطملا ليلاحملاو ربإلاو نقحلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةعونتملا ةيبطلا ةزهجألا 6.4.25

 .ةرطخلا تايافنلا تايواحو
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 تابورشملاو ةمعطألا عيب قفارم .26

 ةمعطألا عبب فيضملا يدانلل حمست يتلا تاحاسملاو قفارملاب تاداتسإلا زيهجت بجي 1.26

  .ةارابملا ةماقإ موي يف ريهامجلل تابورشملاو

 ،تابورشملاو ةمعطألا عيبل لقألا ىلع ةدحاو ةمئاد ةدحو رفوي نأ فيضملا يدانلا ىلع بجي 2.26

 .جرفتم )1,000( فلأ نع لقي ال ددع ةمدخ ىلع ةرداقو لهس اهيلإ لوصولا نوكي ثيحب

 ةيفاضإ قفارم ريفوت فيضملا يدانلا ىلع بجي ،هالعأ )2.26( ةداملا يف ءاج ام ىلإ ةفاضإلاب  3.26

 تاحاسملل ًاقفوو )ةلقنتملا ،ةتقؤملا ،ةمئادلا( ةثالثلا تارايخلا نيب نم تابورشملاو ةمعطألا عيبل

  .)3( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري .ةبولطملا

 ةمعطألا عيبل تاحاسم كلتمت ال يتلا ةيدنألل نكمي ،هالعأ )3.26( دنبلا يف ءاج امب لالخإلا نود 4.26

 ةفاضإلاب يفاضإ رايخك لاوجلا عئابلا ةمدخ مادختسا ،اهيدل داتسالا تاعاطق نمض تابورشملاو

 .ةبولطملا تابورشملاو ةمعطألا عيب قفارم تابلطتم ىلإ

 )11( مقر قحلملاو ىلع عالطالا ىجري ،تابورشملاو ةمعطألا عيب قفارم تابلطتم لوح ليصافتلل 5.26

 .ةحئاللا هذه نم

 تاهاجتالاو فرغلل ةيداشرإلا تامالعلا .27

 تامالعلا هذه نوكت نأ ىلع ةيجراخو ةيلخاد ةيداشرإ تامالع ىلع تاداتسإلا يوتحت نأ بجي 1.27

 .يلودلا ىوتسملا ىلع ةموهفم ةيروص زومرب ةدوزم

 هئاجرأ عيمج يفو هطيحم يفو داتسإلا ىلإ قيرطلا يف ةلماكو ةحضاو ةيداشرإ ةمالع عضو بجي 2.27

 .قطانملا فلتخم ىلإ لوصولا قرط حيضوتل

 فرغ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةماهلا قفارملا قطانمل ةحضاو ةيداشرإ تامالع عضو بجي 3.27

 ةطبار جذومنل ًاقبط مهريغو ثبلا بتكمو تاطشنملا نع فشكلا ةفرغو سبالملا رييغت

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 فقاوم( ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ممهلا باحصأ نم روهمجلل ةصصخم تاتفال عضو بجي 4.27

 ،ةارابملا ةدهاشمل مهل ةصصخملا ةقطنملا ،جراخملاو لخادملا ،مهل ةصصخملا تارايسلا

 .)تامامحلا

 .ءالخإلا تالاح يف ريهامجلا جورخ تاراسمل ةحضاو طئارخ عضو بجي 5.27
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 ثبلاو مالعإلا- سداسلا لصفلا

 نييمالعإلا ةصنم .28

 تادعملا دجوت ثيح يسيئرلا جردملا فصتنم يف نييمالعإلا ةصنمل ةقطنم صيصخت بجي 1.28

 نم نكمي عقوم يف نوكت نأ ىلع فصتنملا طخ دادتما ىلع ةصنملا نوكت نأ بجيو .ةيمالعإلا

 ريهامجلا قيعي الأ وأ ةيؤرلا لاجم قيعت قئاوع كانه نوكي ال ثيحب ديج لكشب بعلملا ةيؤر هلالخ

 .ىمرملا هاجتا يف ءازجلا ةقطنم فلخ دتمت الأ بجي نييمالعإلا ةصنم نإف يلاتلابو .ةيؤرلا لاجم

 .ةرانإلا ةديج ةصنملا نوكت نأو نييمالعإلا ةصنم يف لمعلا نكامأ عيمج ةيطغت بجي

 ىلع تنرتنإلاب يكلسال لاصتاب نييمالعإلا ةصنم ديوزت بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 2.28

 .يمالعإلا زكرملا يف حوضوب ضرعت رورم ةملكب ًايمحم لاصتالا نوكي نأ ىلع ،لقألا

 زكرملا لثم نييمالعإلاب ةصاخلا ىرخألا قطانملا ىلإو نم صاخو لهس لخدم صيصخت بجي 3.28

 .ةيفحصلا تارمتؤملا ةفرغو ةطلتخملا ةقطنملاو يمالعإلا

 .ةحئاللا هذه نم )4( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،نييمالعإلا ةصنم تابلطتم لوح ليصافتلل 4.28

 ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق .29

 ةفيكم ةيفحص تارمتؤم ةعاق ىلع داتسا لك يوتحي نأ بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.29

 مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق تابلطتم لوح ليصافتلل .ةرانإلا ةديجو

 .ةحئاللا هذه نم )4(

 .يفحصلا رمتؤملا ةصنم فلخ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةدمتعم ةيفلخ عضو بجي 2.29

 تاربكمو ،ىندأ دحك جراخم عبرأ ) (XLRةئف نم ةيفاك توص جراخم عم يتوص ماظن ريفوت بجي 3.29

 ماظنلا رفوي ثيحب يفحصلا رمتؤملا ةعاق ءاجرأ يف ةبوجألاو ةلئسألا ضرعل ةبسانم توص

 .يفحصلا رمتؤملا يف ةصنملا ىلع نيكراشملا نم لكل دحاو نوفوركيم ددع يتوصلا

 سكل 800 رادقمب رمتؤملا ةلواط ديدحتلابو يفحصلا رمتؤملا ةفرغل ةيفاك ةءاضإ ريفوت بجي 4.29

 رابتعالاب ذخالا عم اهيلع نمو ةلواطلل )WARM LIGHT / SOFT فرط لك نم حابصم( نيفرطلا نم

 .لالظلا رسكل يفاكلا ردقلاب ةيفلخلا ةءاضإ

 زكرملا لثم نييمالعإلاب ةصاخلا ىرخألا قطانملا ىلإو نم ةصاخو ةلهس لخادم ريفوت بجي 5.29

 ،لقألا ىلع نيلخدم كانه نوكي نأ بجي .نييمالعإلا ةصنمو ةطلتخملا ةقطنملاو يمالعإلا

 ،سبالملا ليدبت فرغ ةقطنم ىلإ نيبردملاو نيبعالل عيرسلاو لهسلا روبعلل امهدحأ صصخي



 

 27 

 قطانملا ىلإ عيرسلا روبعلا مهل رفوي ثيحب مالعإلا لئاسو يلثممل ًاصصخم رخآلا نوكيو

 .ةيمالعإلا

 تارمتؤملا ةفرغ يف ةءاضالاو صاخلا يتوصلا ماظنلا نع لوؤسم ينف صخش ريفوت بجي 6.29

 ةارابملا لبق ةفيضتسملا ثبلا ةهجب صاخلا بيكرتلا ةرتف ءدب دنع ادجاوتم نوكي ثيحب ةيفحصلا

 .يفاك تقوب اهلبقو ةفرغلا مادختسا تاقوأ لالخو

 .4 مقر قحلملا بسحب ،ينويزفلتلا لقنلاب ةصاخ تاريماكلل ةصنم ريفوت 7.29

  .تاريماكلاب ةصاخلا لباوكلا رورمل ةددحم تارمم دوجو نامض 8.29

 يمالعإلا زكرملا .30

 ةزهجم نوكت نأ ىلع نييمالعإلل ةفيكم ةفرغ صيصخت بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.30

 ةهج سفن يف ةفرغلا هذه عقت نأ بجيو ،ةفلتخملا تالاصتالا لئاسو ىلإ ةفاضإلاب بتاكمب

 .ةطلتخملا ةقطنملاو يفحصلا رمتؤملا ةفرغو نييمالعإلا ةصنم

 .ةحئاللا هذه نم )4( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،يمالعإلا زكرملا تابلطتم لوح ليصافتلل 2.30

 رورم ةملكب ًايمحم لاصتإلا نوكي نأ ىلع ،تنرتنإلاب يكلسال لاصتاب يمالعإلا زكرملا ديوزت بجي 3.30

 .يمالعإلا زكرملا يف حوضوب ضرعت

 لثم نييمالعإلاب ةصاخلا ىرخألا قطانملا ىلإ يمالعإلا زكرملا نم صاخو لهس لخدم ريفوت بجي 4.30

 .سكعلاو ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاقو ةطلتخملا ةقطنملاو نييمالعإلا ةصنم

 ةطلتخملا ةقطنملا .31

 وأ خانملا فورظ نم ةيمحم ةاطغم ةحاسم صيصخت بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.31

 لكشب ةءاضم ةقطنملا نوكت نأ بجيو .ةطلتخملا ةقطنملا نوكتل داتسإلاب ةطيحملا ءاضوضلا

 صصخملا عقوملا فلخ عضوت تافاشكلا نم ددعب ةينويزفلتلا تالباقملا لمع نمضي يفاك

 ىلإ سبالملا رييغت فرغ نم قيرطلا ىلع عقت نأو .ةدمتعملا ةيفلخلا وحن ةهجوم تاريماكلل

 .نيقيرفلاب ةصاخلا تالصاوملا ةقطنم

 .مالعإلا لئاسو نع نيبعاللاو نيبردملا تارمم لصف بجي 2.31

 رمم مامأ ةطلتخملا ةقطنملا يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةدمتعم ةيفلخ عضو بجي 3.31

 .نيبعاللا رمم ةهج سفن يفو نييمالعإلا
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 نيبعاللاو نيبردملا لبق نم الإ اهيلإ لوخدلا رظحي نأو ةنمآ ةطلتخملا ةقطنملا نوكت نأ بجي 4.31

 .نييمالعإلاو

 كلذو ةطلتخملا ةقطنملا لخاد ةينويزفلتلا تالباقملاب ةصاخلا ةقطنملل ةيفاك ةءاضإ ريفوت بجي 5.31

 ناكم فلخ )WARM LIGHT / SOFT فرط لك نم حابصم( نيفرطلا نم سكل 800 رادقمب

 يفاكلا ردقلاب ةيفلخلا ةءاضإ رابتعالاب ذخالا عم ،ةدمتعملا ةيفلخلا هاجتاب ةهجومو تاريماكلا

 .لالظلا رسكل

 .)4( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ةطلتخملا ةقطنملا تابلطتم لوح ليصافتلل 6.31

 دعاقملاو نيروصملا عقاوم .32

 طوطخ نم لك فلخو LED ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحوللا فلخ ةقطنم صيصخت يدانلا ىلع بجي 1.32

 .ةارابملا ةيطغتب نوموقي نيذلا نيروصملل ةصصخم ةقطنملا هذه نوكت ثيحب ىمرملا

 80 عافتراب ىمرم لك فلخ نيروصملل يسارك رشع ىلع لقي ال ام ريفوت يدانلا ىلع بجي 2.32

 ىلع ميقرت عضو عم ،رهظلل دنسمب ،يطلل ةلباق ،رتمتنس 44 قمعو ًارتمتنس 47 ضرعو ،ًارتمتنس

 .)12( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري حيضوتلا نم ديرمل ،دعقم لك رهظ

 .)4( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،نيروصملا عقاوم تابلطتم لوح ليصافتلل 3.32

 تاريماكلا عقاوم .33

 مسوم لبق ةيدنألا عيمج ةرايزب )ثبلا تاهجل نيعباتلا وأ/و( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت 1.33

 نيفرتحملا ةطبار تايرابم عيمجل اهتيبثت متي يتلا تاريماكلا عقاوم نم دكأتللو ديدحتل يرودلا

 .ةيتارامإلا

 قحلملا بسحب تاريماكلل تاصنم ريفوت يدانلا ىلع بجوتي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف  2.33

 .ةحئاللا هذه نم )4( مقر

 حطس نوكي نأ بجيو ،زازتهالل ةلباق ريغو ةبلص ةيسيئرلا اريماكلا ةصنم ةدعاق نوكت نأ بجي 3.33

 يرارحلا دصرلا ماظنو تاريماك 3 ددع ىندأ دحب ةحاسملا بعوتست ثيح .قالزنإلل ةلباق ريغ ةدعاقلا

 رادحنالا ةجرد نوكت ثيح ،ةيسيئرلا ةصنملل رتم 3 قمعبو ضرع رتم 8 ىلإ رتم 6 نم ةحاسمبو

 لكل ةيتحتلا ةينبلا بسحب رخآل بعلم نم فلتختو ،ةجرد 35 – 28 ةيوازب بعلملا طخل ةصنملا نم

 .بعلم

 .تاريماكلا تاصنم عيمجل ًانمآو ًالهس ًارمم يدانلا رفوي نأ بجي 4.33
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 عيمج يف ةكلاس )اهيلإ ةلصوم جاردأ ةيأ اهيف امب( تاريماكلا تاصنم ىلإ تارمملا نوكت نأ بجي 5.33

 .ىرخأ قئاوع ةيأ وأ نمأ يفظوم وأ نيجرفتم وأ دعاقم ةيأ اهيلإ لوصولا قيعي الأو ،تاقوألا

 ةيتحتلا ةينبلا عم ايشامت كلذو رخأ ىلإ بعلم نم تاريماكلا عقاوم ضعب ريغتت نا نكمملا نم 6.33

 نم ،دعاسملا ويديفلا مكح ةينقتو تايرابملل ةيجارخالاو ةيجاتنإلا ططخلا تابلطتمو بعلم لكل

 عم مسوملا يف تايرابملا لالخ تاريماكلا عيزوتل ةيجاتنإلا ططخلا عيمج ىلع عالطالا نكمملا

 .ةحئاللا هذه نم )10( مقر قحلملا يف اهفالتخا

 .يرارحلا دصرلا ةينقتل كلذو ةيسيئرلا اريماكلا ةقطنم يف ءابرهك سباوقو تنرتنإ ريفوت بجي  7.33

 صاخ ءابرهكلل ردصم ريفوت متي نأ بجي ،)+A( ةئفلاو )A( ةئفلاو )B( ةئفلا نم تاداتسإلل ةبسنلاب 8.33

 تباث ءابرهكلا ردصم نوكي ثيحب( :يلي امك بعلملا لوح اياوز عبرألا يف ةيئاوهلا اريماكلل

 :)عطقنم ريغو ةيتلوفلا

- 32 AMP x4 (3phase) (5 Pins) 

 نيقلعملا عقاوم .34

 ةفيكم فرغ 3 ددع ىلع ىندأ دحك داتسالا يوتحي نأ بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.34

 رفاوت مدع ةلاح يفو حوضولا ىهتنمبو ًالماك بعلملا ةدهاشم اهربع نكميو لماكلاب ةاطغمو

 نأ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل زوجي ،يغبني امك اهدييشت نكمي ال وأ لماكلاب ةاطغم عقاوم

 عقاوم صئاصخو تابلطتم لوح ليصافتلل .نيقلعملل ةاطغم ريغ عقاوم ريفوتب داتسإلل حمست

 .ةحئاللا هذه نم )4( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،نيقلعملا

 .داتسإلل ةصاخ ةرايز لالخ نم هيلع قافتالا متيو رمألا مزل نإ يجراخلا قيلعتلل عقاوم ريفوت 2.34

 ةكبشب ةلوصوم نوكت نأو يطايتحا رخآو يسيئر ةقاط ردصمب قيلعتلا ةنيباكو عقوم ديوزت بجي 3.34

 .ةيكلساللا تنرتنالا

 ذافن مدع نمضت نأو ،اهلخاد تاوصألا ددرت مدعل ةزهجمو توصلا ةلوزعم فرغلا نوكت نأ بجي 4.34

  ،سكعلاب وأ لخادلا ىلإ جراخلا نم توصلا

 نويزفيلتلا تاهويدوتسا .35

 ةيطغتلل لقألا ىلع دحاو ويدوتساب تاداتسإلا زيهجت بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.35

 عالطالا ىجري ،ينويزفلتلا ويدوتسالا صئاصخو تابلطتم لوح ليصافتلل .تايرابملل ةينويزفلتلا

 .)4( مقر قحلملا ىلع
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 ىلع لطت ةيفاضإ تاهويدوتسا مادختساو ءاشنإ ىلع قيدصتلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل زوجي 2.35

 .ىمرملا فلخ ةدوجوملا ةقطنملا يف ،ناكملا حمسي امثيح وأ ةينكرلا تايارلا نم برقلاب بعلملا

  يجراخلا ثبلا ةبرع عقوم .36

 ،يجراخلا ثبلا ةبرعل عقوم ىلع داتسا لك يوتحي نأ بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.36

 .ثبلا تاهجب ةصاخلا تابرعلا باعيتسال

 فارطألا ةددعتمو ةيدرفلا ينويزفلتلاو يعاذإلا ثبلا تايلمعل ةبسانم ةقطنملا نوكت نأ بجي 2.36

  .ةيعانصلا رامقألل ثبلا كلذ يف امب ،ةفيضتسملا ثبلا ةهجو ةيمالعإلا قوقحلا ةبحاص ةصاخلا

 لقت ال ةيلامجإ ةحاسمب ةمخضلا تابكرملا لوخدل ةنمآ تارممو عقوملا لخاد ةيفاك ةءاضإ ريفوت 3.36

 جاتنإلا تابلطتم عم بسانتي امبو بعلم لكل صاخلا ططخملا بسحب عبرم رتم 700 نع

 .ينويزفلتلا

 ثبلا ةبرع ةقطنم نوكت نا ًاضيأ بجي امك ،رارمتساب يجراخلا ثبلا ةبرع ةقطنم نيمأت بجي 4.36

 ،ةارابملا مويب قلعتي اميف امأ .لقألا ىلع دحاو مويب ةارابملا موي لبق ةزهاجو ةفيظن يجراخلا

 تاكرش يفظوم نم نينثاب ةنمؤمو روسب ةطاحم يجراخلا ثبلا ةبرع ةقطنم نوكت نأ بجيف

 .ةارابملا ةياهن دعب )2( نيتعاس ىتحو تاعاس )6( تسب ةارابملا لبق كلذو لقألا ىلع نمألا

 يبظوبأ فرصم سأك يئاهنو ربوسلا سأك يئاهن لثم ىربكلا تايرابملا كلذ نم ىنثتستو

 ةقطنم نيمأت ةارابملا بسحبو مزلي ثيح نيفرتحملل كوندا يرود نم جيوتتلا ةارابمو يمالسإلا

 .ةعاس 24 ب ةارابملا لبق ثبلا تابرع

 .ىندأ دحك 2 ددعب قيرح تايافط ريفوتو ةقطنملا لخاد ريبك مجحب تالمهم لالس ريفوت 5.36

 نم اهقفارمو ةقطنملا ةفاظن نم دكأتلل يجراخلا ثبلا ةبرع ةقطنم يف ةفاظن لماع ريفوت 6.36

 .هايملا تارودو فرغ

  مالعإلا لئاسو ليجست بتكم .37

 ًانمآ ًالخدم داتسإ لك يف فيضملا يدانلا صصخي نأ بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.37

 .مالعإلا لئاسو يف نيلماعلل ةبقارملل ًاعضاخو

 نويمالعإلا موقيل ،هالعأ روكذملا مالعإلا لئاسو لخدم دنع لابقتسا ةقطنم / بتكم ءاشنإ بجي 2.37

 .ةارابملا ركاذت مالتسا ىلإ ةفاضإلاب ،تاداتسإلا ىلإ لوخدلا لبق مهئامسأ ليجستب نودمتعملا

 )4( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،مالعإلا لئاسو ليجست بتكم تابلطتمو عقوم لوح ليصافتلل 3.37

 .ةحئاللا هذه نم
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 نييمالعإلل ةصصخملا تامامحلا .38

 .نييمالعإلل صصخت تامامح ىلع داتسإلا يوتحي نأ بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.38

 نم )4( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،نييمالعإلل ةصصخملا تامامحلا تافصاوم لوح ليصافتلل

 .ةحئاللا هذه

 فيضملا يدانلا ىلع بجوتي ،نكمم ريغ هايملا تارود نم بولطملا ددعلا ءانب ناك لاح يف 2.38

 يراس دقع ميدقت فيضملا يدانلا ىلع بجوتي ،ةلاحلا هذه يفو .ةلقنتم هايم تارود راجئتسا

 يطغت نأ بجي .مسوملا ةيادب نم لقألا ىلع نيعوبسأ لبق كلذو قفارملا هذه راجئتسا رهظي

 .مسوملا يف يدانلا تايرابم عيمج دقعلا ةدم

 ثبلا ةهج بتكم .39

 صصخت لقألا ىلع ةدحاو ةفرغ ىلع داتسإلا يوتحي نأ بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.39

 .لقنلا تابرع ةقطنم نم برقلاب نوكت نأو ىندأ دحك دحاو مامحب ةدوزم ثبلا ةهجل بتكمك

 ىلع عالطالا ىجري ،ثبلا ةهج بتكم يف اهرفاوت بجاولا تافصاوملاو تابلطتملا لوح ليصافتلل

 .ةحئاللا هذه نم )4( مقر قحلملا
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 يئابرهكلا رايتلاو ةفشاكلا ءاوضألا- عباسلا لصفلا

 ةفشاكلا ءاوضألا .40

 نم )8 و 5( مقر قحلملا بسح اهيلع صوصنملا تاـــبلطتملا ةفشاكلا ءاوضألا قّبطت نأ بجي 1.40

 )11( مقر ةرامتسالا بسحب-ةفشاكلا ةءاضإلا ريرقت ميدقت يدانلا ىلع بجوتي .ةحئاللا هذه

 )2( نيعوبسأب مسوملا ةيادب لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل- ةيدنألا صيخارت ماظنب ةصاخلا

 قحيو ،مسوملا يف ةارابم لوأ خيرات دنع )2( نيتنسلا ريرقتلا رمع زواجتي الأ بجي امك ،لقألا ىلع

 دوجو دنع ةفشاكلا ةءاضإلا ةوقل ديدج ريرقت بلط يضايرلا مسوملا لالخ تقو يأ يفو ةطبارلل

 .اهيلع صوصنملا تابلطتملا يبلت ال ةءاضإلا نأب كش يأ

 لمحتي ،يئابرهكلا رايتلا لطع ةلاح يف ةارابملا رارمتسا نامضل ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 2.40

 يف ةرانإلا تابلطتم لوح ليصافتلل .لقتسم يطايتحا يئابرهك ردصم ريفوت ةيلوؤسم يدانلا

 .)5( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ةيئابرهكلا لاطعألا تالاح

 ،مسوملا ةيادب نم لقألا ىلع نيعوبسأ لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار يدانلا دوزي نأ بجي 3.40

 هتايرابم ةفاكل ةفورعم ةيطايتحا ءابرهك دادمإ ةكرش عم يدانلا هعّقو يذلا دقعلا نم ةخسنب

 قحي ،ينمزلا دعوملا ةياهن لولحب دقعلاب ةطبارلا ديوزتب يدانلا لشف اذإ .مسوملل هضرأ ىلع

 ءابرهك ديلوت ريفوتل ،يدانلا باسح ىلع ،ةصتخم ةكرش عم دقاعًتلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل

 عطقنم ريغ ءابرهك ديلوت ماظن دوجو لاح يف .يدانلا ضرأ ىلع تايرابملا ةفاك يف يطايتحا

 يرجيسو كلذب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار مالعإب يدانلا موقي ،لصألاب يدانلا ءابرهك ردصمل

 كلذل ًاقفو رابتخا قيبطت

 عيمج يف ةفشاكلا ءاوضألا ةءاضإ متت نأ بجي ثيح ،ةفشاكلا ءاوضألا ليغشت تيقوت ىلع ديكأتلا 4.40

 نم ءاوضألا دعاست امل كلذو ،راهنلا يف يرجت يتلا تايرابملا كلذ نم ىنثتسي الو ،تايرابملا

 .سمشلا ةعشأ نم ةءاضملا اياوزلاو لالظلا تحت بعلملا فارطأ نيب دحلا فيفخت

 ءاوضألا تاضارعتسا يف اهب مكحتلا نكمي يتلاو ةثيدحلا ةفشاكلا ءاوضألا ةمظنأ صخي اميف 5.40

 ليصافتو ةيلآ ىلع ةقفاوملل اًقبسم ةطبارلا ةبطاخم متي نأ بجي تايرابملا دعبو لالخو لبق

 .تاضارعتسالا تيقوتو

  ئراوطلا تالاح يف ةءاضإلاو يئابرهكلا رايتلا .41

 ثيحب يئابرهكلا رايتلل يطايتحا ردصم ريفوت يدانلا ىلع بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ادع اميف 1.41

 ةمظنأ ،ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن ،ئراوطلا تالاحل ةصصخملا ءاوضألا ليغشتل ،ىندأ دحك ًايفاك نوكي

 ثيحب ،ةايحلا ىلع ظافحلا ةمظنأ عيمجو ،)CCTV( ةقلغملا ةينويزفلتلا ةرئادلا ماظن ،لوخدلا مكحت
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 لوح ليصافتلل .لقألا ىلع تاعاس )3( ثالث ةدمل يعيبط لكشب ةقباسلا ةمظنألا عيمج لمعت

 .ةحئاللا هذه نم )5( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،قطانملا هذهل ئراوطلا ةءاضإ تابلطتم

 يئابرهكلا رايتلا .42

 .حئاوللا هذه نم ةلصلا تاذ داوملا ماكحأل ًاقفو ثبلل ةقاط ردصم ريفوت يغبني 1.42

 تابلطتملل ًاقفو داتسالا يف عطقنم ريغو تباث ةـــقاط ردــصم رــيفوت نم دكأتلا يدانلا ىلع بجي 2.42

 .)5( مقر قحلملا يف ةروكذملاو ةلصلا تاذ

 رئاود لالخ نم يئابرهكلا رايتلا رئاود ليغشت بجي ،)+A( ةئفلاو )A( ةئفلا نم تاداتسإلل ةبسنلاب 3.42

  :ةيطايتحا تازيهجتو قفارم ريفوت بجيو حوضوب ةملعمو ةددحم ةيئابرهك

 .ينويزفلتلا ثبلا تابرع ةقطنم 1.3.42

  ،LED ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحوللا 2.3.42

 و ،)حئاوللا هذه نم ةلصلا تاذ داوملا ماكحأل ًاقفو( ةفشاكلا ةءاضإلا 3.3.42

 .ةماعلا تايلمعلا ضارغأ 4.3.42

 يف ةروكذملا تابلطتملا بسح LED ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحولل ةقاط ردصم ريفوت يغبني 4.42

 .)5( مقر قحلملا

 ءابرهكلل ردصم ريفوت متي نأ بجي ،)+A( ةئفلاو )A( ةئفلاو )B( ةئفلا نم تاداتسإلل ةبسنلاب 5.42

 نم نيعم ددعو ةبولطملا سباوقلا لك لمشي لصفنم قودنص يف لقنلا تابرع ةقطنمل

 )عطقتم ريغو ةيطلوفلا تباث ءابرهكلا ردصم نوكي ثيحب( :يلي امك ةيئابرهكلا سباوقلا

1( 1 X 125 ريبمأ )زاف 3( 

2(  3 X 63 ريبمأ )زاف 3( 

3(  1 X 32 ريبمأ )زاف 3( 

4(  1 X 32 ريبمأ )زاف 1( 
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 ةمالسلاو نمألا – نماثلا لصفلا

 ةمالسلاو نمألا .43

 تبثت ةداهش ىلع هلوصح ثيح نم هب صاخلا داتسالا دامتعا نامض نع ًالوؤسم يدانلا ربتعي 1.43

 هنأ نم دكأتلل ةمالسلا تابلطتمل هءافيتساو يرشبلا مادختسالل داتسإلا لكيه ميمصت ةيحالص

 .ةيلحملا ةيدلبلاو يندملا عافدلل ةيلحملا ةئيهلا حئاولل ًاقفو روهمجلل مئالمو نمآ

 دنبلا يف نيتروكذملا نيتهجلا نم تردصأ يتلا تاداهشلا /ةداهشلا هذه ةيحالص نوكت نأ بجي 2.43

 ةيراس تاداهشلا /ةداهشلا هذه نوكت نأ بجي امك ،رثكألا ىلع )نيماع( ةدمل هالعأ )1.43(

 .بلطلا دنع ةدجاوتمو ةارابملا موي ةيحالصلا

 ةدمتعملا ءالخإلا ةطخ .44

 ةفرعمب اهدامتعا متي نأ ىلع ،هب صاخلا داتسإلا ءالخإل ةطخ عضوب فيضملا يدانلا موقي نأ بجي 1.44

 يلحملا نوناقلل اقفو ئراوطلا تالاح يف لماكلاب داتسإلا ءالخإ نامضل ،يندملا عافدلا ةئيه

 .هب لومعملا

 .ةفلتخملا ةينعملا تاهجلا ءالخإ قرطو ءالخإلا ةيلمع تيقوت ىلع ءالخإلا ةطخ لمتشت نأ بجي 2.44

 .ينعملا داتسإلا صحف تقو نم )نيماع( نم رثكأ ةطخلا هذه ىلع رم دق نوكي الأ بجي 3.44

 ةطبار ىلإ يندملا عافدلا ةئيه لبق نم ةدمتعملا ءالخإلا ةطخ ميدقت يدانلا ىلع بجي 4.44

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةمالسلاو نمألا يلوؤسم عيمج بيردتو ليهأت ضرغب يمهو ءالخإ ةبرجت ءارجإ يدانلا ىلع بحي 5.44

 ةدحاو ةرمل اهؤارجإ متي ثيحب ،ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلاب يدانلا يف تايلاعفلا يمظنمو

 ءارجإ تبثي امب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ديوزت متي نأ ىلع ،يضايرلا مسوملا يف لقألا ىلع

 .ةيمهولا ءالخإلا ةبرجت

 روهمجلا جورخو لوخد ذفانم .45

 :ةيلاتلا تابلطتملا داتسإلا يبلي نأ بجي 1.45

 بعلملل ةيجراخلا ةحاسملا ،كلذ يف امب هتاجردمو داتسإلا ءازجأ عيمج قفاوتت نأ بجي 1.1.45

 قطانملاو حطسألاو داتسإلا تارممو باوبأو ملالسو جراخمو ،ريهامجلا لخادم نم ةبيرقلا

 ةفاك ةمالس نمضت يتلا ةقبطملا ةمالسلا ريياعم عم اهريغو ،فرغلاو ةصاخلاو ةماعلا

 .ةماعلا ةحصلا ىلع رثؤت دق وأ ةيدسج تاباصإ يأ نم داتسالا يمدختسم
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 رفصألا نوللا( عمال نولب نيعجشملا ةقطنم يف روهمجلا ملالسو تارمم عيمج ءالط بجي 2.1.45

 ةقطنم ىلإ نيعجشملا قطانم نم ةيدؤملا تاباوبلا عيمج كلذكو )لاثملا ليبس ىلع

 ،داتسإلا جراخ ىلإ ةيدؤملا جورخلا تاباوبو باوبأ عيمجو بعلملا

 باوبألاو ملالسلاو تارمملا عيمج ولخ نامضل ةددحم تاءارجإ ةيدنألا عضت نأ بجي 3.1.45

 يأ ءانثأ نيعجشملل سلسلا قفدتلا ةقاعإ اهنأش نم تاقوعم يأ نم اهريغو ،تاباوبلاو

 ،تايلاعفلا نم ةيلاعف وأ ةارابم

 قطانم نم ةيدؤملا تاباوبلاو داتسإلا تاباوبو جورخلا باوبأ عيمج نوكت نأ بجي 4.1.45

 نأ بجي امك ،نيعجشملا نع ةديعبو جراخلا هاجتاب ةحوتفم بعلملا ضرأ ىلإ نيعجشملا

 تاباوبلاو باوبألا عيمج نوكت نأ بجيو .داتسإلا لخاد نيعجشملا دوجو ءانثأ ةحوتفم نوكت

 كولس وأ فرصت يأ عنمل رمألا اذهل صصخم سراح ةفرعمب تقولا ةليط ةسارحلا تحت

 ديوزت متي دقو .ئراطلا ءالخإلا ةلاح يف يروفلا جورخلا تارمم نيمأت نامض عم ميلس ريغ

 دحأ لبق نم عيرسو طيسب لكشب هليغشت نكمي قلغ زاهجب تاباوبلاو باوبألا هذه

 الو .نيعجشملا نيب ساسدنالا تالواحمو ينوناقلا ريغ لوخدلا عنمل لخادلاب نيدوجوملا

 نيعجشملا دوجو ءانثأ صاخ حاتفمب تاباوبلاو باوبألا هذه قلغ لاوحألا نم لاح يأب نكمي

  ،داتسإلا لخاد

 بعلملا ضرأ ىلع نيدوجوملا صاخشألا ةيامحل ةبسانم ةمالس ةزهجأب داتسإلا ديوزت بجي 5.1.45

 .قربلا قعاوص نم داتسإلا نم ىرخأ ءازجأ يأ يف وأ

 مكحتلا ةفرغ .46

 هلمكأب داتسإلا ةيؤر حيتت مكحت ةفرغ تاداتسإلا نمضتت نأ بجي ،)C( ةئفلا نم تاداتسإلا ءانثتساب 1.46

 عم لثمألا لماعتلاو تامدخلاو ةمالسلاو نمألا عاضوأ يف رارمتساب مكحتلا فدهب لخادلا نم

  .رمألا مزل اذإ ئراوطلا تالاح

 )47( ةداملا تابلطتمل ًاقفو )CCTV( ةقلغملا ةينويزفيلتلا رئاودلا قفارمب تاداتسإلا ديوزت بجي 2.46

 .مكحتلا ةفرغ قيرط نع يزكرم لكشب ةقلغملا ةينويزفيلتلا رئاودلا روص ةبقارم بجي امك .هاندأ

 ىلع عالطالا ىجري ،مكحتلا ةفرغ يف اهرفاوت بجاولا تافصاوملاو تابلطتملا لوح ليصافتلل 3.46

 .ةحئاللا هذه نم )6( مقر قحلملا
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 )CCTV( ةبقارملا تاريماك ةمظنأ  .47

 ةددحملا ةينفلا تافصاوملاو ريياعملل ًاقفو ماظنلل ةقباطم ةداهش ىلع لصاح داتسالا نوكي نأ بجي 1.47

 نمألل ىلعألا سلجملا / مكحتلاو ةعباتملا زكرم لبق نم دمتعملا مكحتلاو ةعباتملا ةزهجأ ليلدب

 .ليجستلاو ليغشتلا ماظنو ةبقارملا تاريماك صخي اميف ينطولا

 لاعف تاريماكلا هذهل لغشملا ماظنلا نوكي نأو )CCTV( ةبقارملا تاريماكب داتسالا ديوزت نم دكأتلا 2.47

 قطانملا يطغت نأ بجيو ،ةبقارملا ةفرغ يف ةدوجوم مكحت ةمظنأ ةبقارم تاشاشب دوزمو لماشو

 .ةينعملا صيخرتلا تاهج لبق نم ةددحملا

 نم ةبقارملا ةفرغ لخاد نيفظوملا نيكمت يف ةبقارملا تاريماك ةمظنأل ةيسيئرلا ةفيظولا لثمتت 3.47

 لمعلا تاراسم ديدحتو عضولا مييقت يف ةدعاسملاو ،ثودحلا ةلمتحم لكاشملا وأ ثادحألا ةبقارم

 .ةجاحلا بسح ةباجتسالاو

 وأ ،ثداوحلا تاقيقحت يف اهمادختسال ويديفلا تاليجست ظفح يهف ةمظنألا هذهل ةيوناثلا ةفيظولا 4.47

 .بيردتلا تالاح وأ ليلدك اهمادختسال

 ليغشتل نولهؤمو ديج لكشب نوبردم ةبقارملا تاريماك ةمظنأ ةرادإ ىلع نولماعلا نوكي نأ بجي 5.47

 اهلجست يتلا تانايبلا نيزختو مادختساو ريسفتو ليلحت ىلع مهبيردت ًاضيأ يغبنيو ،ةمظنألا هذه

 .ةمظنألا هذه

 مادختساب ناكملا ةبقارمب ديفت داتسالا جراخ وأ لخاد ةددعتم نكامأ يف ةرهاظ تاحول عضو بجي 6.47

 .)CCTV( ةبقارملا تاريماك ةمظنأ

 ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن .48

 نامضل ةقالمعلا ةشاشلا عم قفاوتم ةدوجلا يلاع ةيلخاد ةعاذإ ماظنب داتسإلا زيهجت بجي 1.48

 لخاد هايملا تارودو لخادملا ةفاكو سولجلا قطانم يف ريهامجلل ةهجوم لئاسر يأ ليصوت

 توص ىغطي نأ بجي امك .داتسالا طيحم نمض تارايسلا فقاوم قطانمو تاحاسلاو ،داتسالا

 تابلطتملا لوح ليصافتلل .داتسالا يف ىرخألا توصلا ةمظنأ عيمج ىلع ةيلخادلا ةعاذإلا

 نم )6( مقر قحلملا ىلع عالطالا ىجري ،ةيلخادلا ةعاذإلا ماظن يف اهرفاوت بجاولا تافصاوملاو

 .ةحئاللا هذه

 ةليطو تاقوألا عيمج يف ةيلخادلا ةعاذإلا ماظنل ةيرودلا ةنايصلا ءارجإ نامض يدانلا ىلع بجوتي 2.48

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم مسوم ةرتف

 .ىندأ دحك جراخم عبرأ )XLR( ةئف نم ةيفاك توص جراخم عم يتوص ماظن ريفوت بجي 3.48
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 بعلملا دعاوق .49

 داتسإلا يف اهعضوو )ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب( بعلملا دعاوق رادصإ داتسإ ةرادإ لك ىلع بجي 1.49

 :لقألا ىلع ةيلاتلا تامولعملا دعاوقلا هذه نيبت نأ بجيو ،اهتءارق نيعجشملل حيتت ةقيرطب

 ،بعلملا لوخدب ةصاخلا تابجاولاو قوقحلا .1

 سابللا طباوض .2

 ،ثادحألا ليجأت وأ ءاغلإ .3

 ةيبان ظافلأ مادختساو ءايشألا ءاقلإو بعلملا ضرأ لوخد لثم تابوقعلاو تاروظحملل فصو .4

 ،كلذ ىلإ امو يرصنعلا كولسلاو ةحيبقو

 ،اهريغو مالعألاو ةيرانلا باعلألا مادختساو ةيلوحكلا تابورشملا لوانت ىلع ةضورفملا دويقلا .5

 ،سولجلا دعاوق .6

 و ،بعلملا نم درطلا بابسأ .7

 .داتسإلاب ةقلعتملا رطاخملا ليلحت .8

 .ةحئاللا هذه نم )9( مقر قحلملا يف بعلملا دعاوقل حرتقملا صنلا ضرعي 2.49
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 تارايسلا راظتنا نكامأ :عساتلا لصفلا

 تارايسلا راظتنا نكامأ .50

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا تابكرملا فافطصال داتسا لك يف ةيلاخ تاحاسم ريفوت بجي 1.50

 .يبطلا مقاطلاو ،تايصخشلا رابكو ةماهلا تايصخشلاو ةفيضتسملا ثبلا ةهجو ،مالعإلا لئاسوو

 ىلع عالطالا ىجري ،ةلصلا تاذ ىرخألا تافصاوملاو ةبولطملا فقاوملا نكامأ ددع لوح ليصافتلل

 .)7( مقر قحلملا

 

 ةيلاملا ماكحألا :رشاعلا لصفلا

 فيلاكتلا .51

 ةيلوؤسم اهذيفنتو ةحئاللا هذهل لاثتمالاب ةقلعتملا فيلاكتلا عيمج دعت ،كلذ فالخ ركذي مل ام 1.51

 .فيضملا يدانلا
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 ةماع ماكحأ- رشع يداحلا لصفلا

 ةيبيدأتلا تاءارجإلا .52

 حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتا حئاولل اقفو ةيفانئتسالاو ةيبيدأتلا تاءارجإلا عم لماعتلا متي 1.52

  ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاميلعتو

 اهيدل ناك وأ/و - تاكاهتنا يأ ثودح يف تباترا اذإ قيقحت حتف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل قحي 2.52

 نيفرتحملا ةطبار تاميلعتو حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةيلاحلا حئاولل – كلذب ملع

 ةيتارامإلا

 يأ ثودح ةلاح يف ةيبيدأت تاءارجإ ضرف مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةعباتلا طابضنالا ةنجلل زوجي 3.52

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاميلعتو حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةيلاحلا حئاولل تاكاهتنا

 ةصاخ ماكحأ .53

 صوصنملا تابوقعلا عم ةدوجلا طبض تاءارجإ يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ضراعتت الأ بجي 1.53

 .ةطبارلا لبق نم وأ داحتالا نع ةرداصلا ىرخألا تاهيجوتلاو نيناوقلاو حئاوللا يف اهيلع

 .ًايغال ةحئاللا هذه فلاخي رارق وأ ةحئال يأ يف دري مكح لك ربتعي 2.53

 ررضلا ضيوعتو ةيلوؤسملا .54

 ةباينلاب ءالمع وأ ءاطسو ةفصب اولمعيل ةثلاث فارطأ نييعتب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار موقت دق 1.54

 .حئاوللا يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تامازتلا قيبطتب قلعتي اميف تامدخ يدوزم وأ /و اهنع

 ىلع فالخلا ءوشن لاح يف تايلوؤسملا لماك نم اهسفن ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىفعت 2.54

 ةثلاث فرطأ ةيأو هءالمع وأ هيلثممو هيفظومو هيلوؤسمو هيبعال نم يأ وأ يدانلا نيب دوقعلا

 ثبلا تاهجو مهمقطأ يجتنمو مهيدرومو مهتاعر ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،نمضتي امب(

 نيفرتحملا ةطبارل حئاول ةيأ وأ/و حئاوللا هذه طورش ساسأ ىلع )مهيبعالو مهئالمعو مهيدل

 .اهبجومب صاخشألا ءالؤه تامازتلاو ةيتارامإلا

 وأ/و نييراجتلا اهئاكرشو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةيامحو ضيوعتو نع عافدلاب يدان لك مزتلي 3.54

 ةفاكو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نع ةباينلاب وأ /و تامدخ درومك لمعت ةثلاث فارطأ ةيأ

 ةيأ نم نييفاضإلا مهيدل نيلماعلاو مهئالمعو مهيلثممو مهيفظومو مهءاردمو مهيلوؤسم

 تاقفن وأ تامارغ وأ تاءارجإ وأ تابلاطم وأ تابوقع وأ لاطعأ وأ تاراسخ وأ تامازتلا وأ تايلوؤسم

 مازتلا مدع ىلإ دوعت وأ تأشن وأ ةجتان تناك ةعيبط ةيأ نم )ةلوقعملا ةيئاضقلا تاقفنلا اهيف امب(
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 حئاول يأ وأ/و حئاوللا هذهب هءالمع وأ هيلثمم وأ هيفظوم وأ هيلوؤسم وأ هيبعال نم يأ وأ يدانلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةعبات ىرخأ

 ةرهاقلا ةوقلاو اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا .55

 يدانلا مزتلي اهدنع ،حئاوللا هذه يف تدرو يتلا كلت ريغ ىرخأ قفارم يأل بلطتم يأ أشن نإ 1.55

  .ةبولطملا قفارملا وأ /و ةحاسملا داجيإل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةلماكلا ةدعاسملا ريفوتب

 ،ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا نأشب ةمزاللا تارارقلا ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي 2.55

 تاهجلا نم يأ مامأ اهفانئتسا وأ اهيلع ضارتعالا زوجي الو ةتابو ةيئاهن تارارقلا هذه لثم ربتعتو

 .ةيميكحتلا وأ ةيئاضقلا

 هذه لثم ربتعتو ،ةئراطلا فورظلا وا ةرهاقلا ةوقلا تالاح يف ةمزاللا تارارقلا ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي 3.55

 .ةيميكحتلا وأ ةيئاضقلا تاهجلا نم يأ مامأ اهفانئتسا وأ اهيلع ضارتعالا زوجي الو ةتابو ةيئاهن تارارقلا

 دامتعالاو قيدصتلا .56

 لبق نم اهيلع قيدصتلاو اهدامتعا متو ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم ةحئاللا هذه دادعإ مت 1.56

 .30/06/2022 نم ارابتعا اهيف لمعلا ءدب متيو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةرادإ سلجم
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 ةقفرم :)7( ىلإ )1( نم تاقحلملا

 )FIFA Class I V( ةءاضإلا تابلطتم :)8( مقر قحلملا

 حيباصملا تافصاوم ةيقفألا ةرانتسالا ةيدومعلا ةرانتسالا 

 Ev 

cam 

ave 

 نوللا ليوحت نوللا ةرارح قسانتلا Eh ave قسانتلا

   Lux U1 U2 Lux U1 U2 ىتح باسحلا

 65≤ 4,000< 0.8 0.6 2,500 0.65 0.5 2,000 ةتباثلا اريماكلا

 بعلملا اريماك

 ضرأ ىوتسم(

 )بعلملا

1,400 0.35 0.6      

 

 بعلملا دعاوق :)9( مقر قحلملا

 ةطبار حئاول ىلع داتسالا لخاد دجاوتم صخش يأ نم ةحيرص ةقفاوم يدانلا ىلإ لوخدلا ربتعي :ةظحالم

 تايلاعفلا( ةينعملا ةارابملاب قلعتي اميف ةلصلا تاذ بعلملا لوخدب ةصاخلا دعاوقلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 )ةطبارلا اهمظنت يتلا ىرخألا

  .اهب عفتني وأ اهلغشي يتلا وأ هل ةكولمملا نكامألا عيمجو ]داتسإلا مسا[ ىلإ "بعلملا" حلطصم ريشي

 .ةطبارلا اهمظنت يتلا تايلاعفلا نم بعلملا ىلع ماقت ةيلاعف يأ ىلإ "ةيلاعفلا“ حلطصم ريشي

 "]لماكلاب داتسإلا مسا[" ىلإ "]داتسإلا مسا[" حلطصم ريشي

 ردصي رخآ حيرصت يأ وأ ةارابملا لوخد ةركذت ناك ءاوس( هيف ءاقبلا وأ يدانلا ىلإ لوخدلاب حيرصتلا ربتعي .1

 مظنم وأ ةطرشلا بقارم وأ ةيلاعفلا مظنمـل ةقلطملا فرصتلا ةيرحل عضاخ )يدانلا وأ ةطبارلا نع

 تاهجلا نم حيرصت وأ ةحيحص ةركذت كلمي ال صخش يأل لوخدلاب حامسلا متي الو .)ةطبارلا(تايرابم

 ،تايرابملا روضح نم عونمم صخش يأل لوخدلاب حامسلا متي الو .فورظلا نم فرظ يأ تحت ،ةمظنملا

  .فورظلا نم فرظ يأ تحت

 يف نيدجاوتملا صاخشألا وأ ةارابملل ةمظنملا تاهجلا نمض نيلماعلاو نيفظوملا عيمج مزتلي .2

 ،ةلودلا يف ديلاقتلاو تاداعلا بسح مشتحملا سابللا طباوضب لوخد حيرصتب وأ ةركذتب ءاوس بعلملا

  ،ةقئال سبالم يدتري ال صخش يأ لوخد عنميو

 ءاذح وا / و يضاير ءاذح ءادترا مهيلع بجي بعلملا ةيضرأ ىلع نيلماعلا صاخشألل ةبسنلابو 1.2

 .ةلودلل يمسرلا يزلا عم طقف لاعنلا وا بعلملا ةيضرأ ىلع نيلماعلا ريغل يمسر
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 بيصت رارضأ وأ تاباصإ وأ رئاسخ ةيأ نع ،نوناقلا هب حمسي دح ىصقأل هتيلوؤسم ]داتسإلا مسا[ يلخي .3

 .بعلملا لوح وأ لخاد تاكلتمملا / صاخشألا

 مسا[ ظفتحيو ددحم دعوم وأ تقو يف ماقتس ةيلاعفلا نأب ديفت تانامض ةيأ ]داتسإلا مسا[ ىطعي ال .4

 .تامازتلا وأ تاراطخإ ةيأ نود ةيلاعفلا دعوم ديدحت ةداعإ يف هقوقحب ]داتسإلا

 طورشلاو ماكحألل ًاقفو )دجو نإ( لاملا دادرتساب ةبلاطملا بجي ،اهؤاغلإ وأ ةيلاعفلا ليجأت ةلاح يف .5

 )رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع( كلذ يف امب ىرخأ تامازتلا ةيأ ]داتسإلا مسا[ لمحتي الو ،ةركذتلاب ةصاخلا

 فيلاكت وأ عاتمتسالا تاوف )رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع( لثم ةقحال وأ ةرشابم ريغ رارضأ وأ رئاسخ ةيأ

 .رفسلا

 هتاقلعتمو صخش يأ شيتفت يف ]داتسإلا مسا[ قحب بعلملا لوخد نوديري نيذلا صاخشألا عيمج رقي .6

 .بعلملا ىلإ شيتفتلا اذهب مازتلالا ضفري صخش يأ لوخد ضفر وأ عنمو بعلملا لخاد وأ جراخ ءاوس

 رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع بعلملا ىلإ اهراضحإ مدع بجي يتلا ةعونمملا داوملا ةمئاق لمتشت .7

 ةزهجأو ةيئاوهلا قاوبألاو يوجلا ءابهلا بلعو زاغلا ةعنقأو تارجفتملاو ةيرانلا باعلألاو نيكاكسلا(

 رزيللا ةزهجأو ةينوناقلا ريغ داوملاو ةرطخلا داوملاو ةحلسألاو ةعطاسلا راونألاو ءاضوضلا رادصإ

 ضرعت وأ /و حالسك مدختست دق ةدام يأ وأ يصعلاو ةيندعملا تاوبعلاو ةيجاجزلا بلعلاو تاجاجزلاو

 مدختست داوم ةيأ وأ رخآ صخش يأل رارضأ وأ رطاخم ةيأ ببست دق يتلا وأ رطخلل ريهامجلا ةمالس

 ىلإ لوخدلا نم ءايشألا هذه هتزوح يف صخش يأ عنم وأ ضفر متيسو .)ةيحبر وأ ةيراجت ضارغأل

 .بعلملا

 .ةئيسم وأ ةئيدر ةغل مدختسا وأ فنع رهاظم نع منت وأ ةئيذب وأ ةيديدهت تافرصت ةيأب مايقلا رظحي .8

 ]داتسإلا مسا[ ـل زوجيو .بعلملا نم هدرط وأ /و اهبكترم ىلع ضبقلا يف لاعفألا هذه ببستتسو

 .لامعألا هذهل ةجيتنك بعلملا ىلإ صاخشألا دحأ روضح عنمب رارق رادصإ

 بعلملا لخاد تابيكرت وأ ةزهجأ وأ تاثاثأ وأ تادعم ةيأب ثبعلا وأ لخدتلا وأ ررض يأ ثادحإ ىلع بترتي .9

 .بعلملا نم هدرط وأ /و صخشلا ىلع ضبقلا

 ببستتسو .ةيسايس وأ ةيزييمت وأ ةيسنج وأ ةيرصنع تاقياضم وأ تافاته وأ تاءاسإ ةيأب مايقلا رظحي .10

 رارق رادصإ ]داتسإلا مسا[ ـل زوجيو .بعلملا نم هدرط وأ /و اهبكترم ىلع ضبقلا يف لاعفألا هذه

 .لامعألا هذهل ةجيتنك بعلملا ىلإ صاخشألا دحأ روضح عنمب

 :بعلملا ىلإ لوخدلا نم عنملا يف ببست دق تاءاسإ ةيلاتلا لاعفألا ربتعت .11

 ،حيرصت نودب بعلملا لخاد ءيش يأ ءاقلإ 1.11

 يبعال نم يأ ىلع ناجهتسا تارابع لمحت وأ ةيرصنع وأ ةئيذب ةعيبط تاذ تاملكب فاتهلا 2.11

 ،ةبعللا رصانع نم ًايأ وأ ماكحلا وأ نيقيرفلا

 . .اهب هل حرصم ريغ ىرخأ قطانم يأ وأ بعللا ةقطنم ىلإ لوخدلا 3.11

 .بعلملا نم هدرط وأ /و صخشلا ىلع ضبقلا يف لامعألا هذه لثم ببستتسو
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 اوكرحتي الأ بجيو ركاذتلا يف ةددحملا دعاقملا ىلع سولجلاب بعلملا ىلإ اولخد يذلا صاخشألل حمسي .12

 وأ ةارابملا يمظنم دحأ نم ةرشابم تاميلعت وأ حيرصتب الإ بعلملا لخاد رخآ ناكم ىلإ ناكم نم

 .ةطرشلا بقارم وأ /و ]داتسإلا مسا[ يلوؤسم

 فوقولا رظحيو ،ةارابملا ريس ءانثأ سولجلا ةقطنم يف مهقيرف عيجشتل فوقولا نيعجشملل نكمي .13

 رومألو نيرخآلا نيعجشملا نع ةيؤرلا بجح مدعل ةيلاعفلا ريس ءانثأ سولجلا ةقطنم يف لصاوتملا

  .بعلملا نم صخشلا درط يف رمألا اذه ببستي دقو ،نيعجشملا ةمالسو نمأب قلعتت

 صخش يأل حمسي الو ،اهريغو ملالسلا وأ لخادملا وأ جراخملا وأ لوخدلا تارمم وأ تارمملا ةقاعإ رظحي .14

 .بعلملا لخاد ةينبأ ةيأ ىلإ دوعصلا ،بعلملا ىلإ لخد

 .ةارابملا ريس ءانثأو لبق ىرخأ ةرم لوخدلاو نيخدتلل عجشملا جورخ زوجيو ،بعلملا لخاد نيخدتلا رظحي .15

 يف اهمادختسا طرشب بعلملا لخاد ىرخألا تالاصتالا لئاسوو ةلاوجلا فتاوهلاب لوخدلاب حمسي .16

 .طقف ةصاخلاو ةيصخشلا ضارغألا

 يف ةنادإلا ببست دقو اهبكترمل ةطرشلا بقارم فيقوت ىلإ يدؤت دقو تاءاسإ ةيلاتلا لاعفألا ربتعت .17

 :بعلملا لوخد نم هعنم

 ،ركّس ةلاح يف هلخادب سولجلا وأ بعلملا ىلإ لوخدلا ةلواحم 1.17

 تاباصإ وأ رارضأ ثودح ىلإ يدؤي دق امم ركسم بارش اهب ةوبع وأ ةجاجز وأ ركسم بارش لمح 2.17

 نم ثدحلا ةدهاشم نكمي بعلملا نم ةماع ةقطنم يأ وأ بعلملا ىلإ لوخدلا دنع ةيصخش

 .اهلالخ

 .بعلملا نم درطلا وأ/و ضبقلل ضرعتلا ىلإ تافرصتلا هذه لثم يدؤتو

 نم ةعومجم يأ لبق نم مادختسالل صصخم بعلملا نم عاطق يأ لخدي صخش يأ درط زوجي .18

 .رخآ ببس يأل وأ مهتمالس ىلع صرحلا ببسب ءاوس ،صخشلا اذه اهل يمتني ال نيعجشملا

 مادختسا وأ بعلملا ىلإ لوخدلاب )بسانم حيرصت نولمحي يذلا صاخشألا فالخب( صخش يأل حمسي ال .19

 وأ ةيعمس داوم ةيأ )اهريغ وأ ةيمقرلا لئاسولا لالخ نم( لاسرإ وأ ليجستلا ىلع ةرداق تادعم ةيأ

 .بعلملا وأ ةيلاعفلاب قلعتت تانايب وأ تامولعم ةيأ وأ ةيئرم ةيعمس وأ ةيئرم

 حيرصت نود بعلملا لخاد لباقمب وأ ًاناجم ءاوس عون يأ نم )تاعوبطملا كلذ امب( علس ميدقت زوجي ال .20

 .]داتسإلا مسا[ نم حضاو يباتك

 بعلملا لخاد ةيقيوست وأ ةيجيورت وأ هيدييأت داوم ةيأ ضرع وأ مادختسا وأ راضحإ صخش يأل زوجي ال .21

 .]داتسإلا مسا[ نم حضاو يباتك حيرصت نود

 .ةطبارلا وأ ]داتسإلا مسا[ نم قبسم يباتك حيرصت نود عيبلل اهضرع زوجي الو ركاذتلا لدابت زوجي ال .22

 ةيأ ةرداصم ةطرشلا بقارم وأ ]داتسإلا مسا[ يلوؤسم وأ تايرابملا يمظنم نم مظنم يأل زوجيو

 نم صخش يأ درط وأ لوخدلاب حامسلا مدع يف هقحب ]داتسإلا مسا[ ظفتحيو .عيبلل ضرعت ركاذت

 ةكولمم ركاذتلا ىقبتو .ةيلاعفلا ركاذت طورشو ماكحأ عم ضراعتي امب ركاذتلا لدابتب همايقل بعلملا

 .تاقوألا عيمج يف ةيلاعفلا قسنم وأ ]داتسإلا مسا[ ـل
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 ]داتسإلا كلام مسا[ ـل زوجيو بعلملا لخادو لوح ةقلغملا ةينويزفلتلا رئاودلا تاريماك مدختست .23

 ىرخأ ةئيه يأ وأ ةيلاعفلا قسنم وأ ةطرشلل اهميدقت وأ هتفرعمب ثادحأ ةيأل تاليجست ةيأ مادختسا

 .ةلص تاذ

 يمظنم نم مظنم يأ تاميلعت ةفاكب مازتلالا بعلملا يف مهدوجو ءانثأ صاخشألا عيمج ىلع بجي .24

 يروفلا درطلا ىلإ مازتلالا مدع يدؤي دقو .ةطرشلا بقارم وأ /و ]داتسإلا مسا[ لوؤسم وأ تايرابملا

 .بعلملا نم

 .تقولا لاوط رصقلل ًابقارم رمألا يلو وأ نيدلاولا نم يأ ىقبي نأ بجي .25

 وأ مصعملا راوسأ ءادتراب مازتلالا دعب ةارابملا ءانثأ ىرخأ ةرم هيلإ ةدوعلاو بعلملا نم جورخلا نكمي .26

 .ةارابملا مظنم لبق نم رفوت ىرخأ ةليسو يأ

 لكشي وأ بعلملا حئاولب مزتلي مل ،بعلملا نم صخش يأ درط يف قلطملا هقحب ]داتسإلا مسا[ ظفتحي .27

 اذه يدؤي دقو .رخآ صخش يأل جاعزإلا وأ ةقياضملا وأ رطخلا رداصم نم ردصم لكشي دق وأ هدوجو

 ذاختا وأ بعلملا لوخد نم عنملا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب ىرخأ تاءارجإ ذاختا ىلإ رمألا

 .ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلا

 ةينويزفلتلا تاطقللا مادختساب هنم ةحيرص ةقفاوم ربتعت بعلملا طيحم لخاد صخش يأ لوخد روف .28

 الو ،)داتسالا مسا( وأ/و اهلبق نم ةضوفملا تاهجلاو ةطبارلا لبق نم ةيفارغوتوفلا روصلا وأ ةروصملا

 نيدوجوملا صاخشألا لبق نم ةيصخشلا روصلا وأ تاطقللا فذح وأ ةيلام غلابم يأب ةبلاطملا زوجي

 .ةطبارلا اهمظنت يتلا تايلاعفلا ءانثأ بعلملا طيحم لخاد

 لالخ نم تايلاعفلا ةقطنم نم بعلملا لخاد اهب لوخدلاو تابورشملاو ةمعطألا راضحإ ريهامجلل زوجي .29

 لماكلا مازتلالا عم ثدحلا مظنم اهعم دقاعتملاو تابورشملاو ةمعطألا ةمدخل ةدوزملا تاكرشلا

  .ةعونمملا داوملا ةمئاقب
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 ينويزفلتلا ثبلاب ةصاخلا تانوفوركيملاو تاريماكلا عقاومو ةيجاتنإلا ططخلا :)10( مقر قحلملا

 ةطخ ىقبت امنيب بعالملاو تايرابملا فالتخا عم تاريماكلا عيزوت عقاومو ةيجاتنإلا ططخلا فلتخت :ةظحالم

 مسوملا لالخ تاريماكلا عيزوت ططخل ضرع يلي اميفو مسوملا لالخ ةطخلا سفنب تانوفوركيملا عيزوت

 ةيفاضإلا عقاوملا تاريماكلاب ةصاخلا ططخلا لمشت ال( .تاريماكلا عيزوتو ددع ةيحان نم فلتختو الماك

 .)ويديفلا مكحلا ةينقتب ةصاخلا تاريماكلا تابلطتمب ةقلعتملا
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 تانوفوركيملا عقاوم

 

 

 

 

 داتسإلاب تابورشملاو ةمعطألا قفارم تافصاوم ليلد :)11( مقر قحلملا

 ةيتحتلا ةينبلا تابلطتم .1

  ةمئادلا تازيهجتلا جذومن 1.1

 .ةيدنألا تاداتسإ يف ةدوجوملا ةيلاحلا قفارملا ضعب
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 جذومن

 ةمئاق

 :ةمعطألا

 فرو ءاوه فييكتو ةجالثو يئابرهكلا رايتلاب ةدوزم ةمئادلا تابورشملاو ةيذغألا عيب ةطقن نوكت نأ بجي •

 ،نيزخت ةقطنمو ةدرابلاو ةراحلا هايم ًاضيأ عيبلا ةطقن رفوت نأ بجي امك .تالوكأملا ضرعل ةصنم وأ يندعم

 ةطقن رادج ىلع عضوت ريبك طخب راعسألا عم ماعط ةمئاقو (تانايب طخ) فتاه طخو ةديجلا ةءاضإلا ريفوت عم

  .تابورشملاو ةمعطألا عيب

  .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب راعسألا عم ماعطلا ةمئاق نوكت نأ بجي •

 ةمعطألا عيب تادحو وحن نيعجشملا داشرإل داتسالا لوح ةيفاكو ةحضاو ةيداشرإ تامالع ريفوت بجي •

 .تابورشملاو

  ةتقؤملا تازيهجتلا جذومن 2.1

 2 جذومنلا                                                  1 جذومنلا

  

 

ماعطلا ةمئاق  

 

2 عیب ةطقن  

 

1 عیب ةطقن  

 

ماعطلا ةمئاق  

2 عیب ةطقن  

1 عیب ةطقن  

ماعطلا ةمئاق  ماعطلا ةمئاق عیب ةطقن عیب ةطقن 
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 فرو ءاوه فييكتو ةجالثو يئابرهكلا رايتلاب ةدوزم ةتقؤملا تابورشملاو ةيذغألا عيب ةطقن نوكت نأ بجي •

 ،نيزخت ةقطنمو ةدرابلاو ةراحلا هايم ًاضيأ عيبلا ةطقن رفوت نأ بجي امك .تالوكأملا ضرعل ةصنم وأ يندعم

  .ةديجلا ةءاضإلا ريفوت عم

 كالسأ ةيأ اهنم رهظت الأو ،بناوجلا عيمج نم بسانم لكشب ةتقؤملا ماعطلا عيب ةطقن ةيطغت بجي •

  .كلذ ريغو داتسالا تاباوب لخادم ىلإ ةيدؤملا تارمملا قيعت دق وأ ًارطخ لكشت دق داوم وأ ةيئابرهك

 )تابورشملاو ةمعطألا عيب ةنحاش( ةكرحتم عيب ةطقن جذومن 3.1

  2 جذومنلا                                                    1 جذومنلا

 

 

 

 

 ةمئاقو ةيفاكلا ةرانإلاو ةيئابرهكلا ةقاطلاب ةدوزم (ماعط ةنحاش) ةكرحتم عيب ةطقن لك نوكت نأ بجي •

 ماعطلا عيب ةنحاش ىلع حضاو ناكم يف عضوتو ريبك طخب راعسألا عم ماعط

 :)كرحتم فظوم( لوجتم عئاب 4.1

  3 جذومنلا    2 جذومنلا    1 جذومنلا               

 

  ةمعطألا عيب يفظوم يز تاميلعت .2
  بسانمو دحوم يز تابورشملاو ةمعطألا عيب يفظوم عيمج يدتري نأ بجي •

 عیب ةطقن ماعطلا ةمئاق عیب ةطقن ماعطلا ةمئاق
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 ةيحصلاو ةيئاذغلا ةمالسلاو ةفاظنلا تابلطتم .3
 تازافقلاو سأرلا ءاطغ ءادترا عيبلا طاقن عيمج يف تابورشملاو ةمعطألا عيب يفظوم عيمج ىلع بجي •

 .ةفاظنلا تابلطتم ىلع ةظفاحملل ةصصخملا
 .عيبلل ةضورعملا تابورشملاو ةيذغألا عيمج ىلع ةيحالصلا ءاهتنا خيراوت رفوتت نأ بجي •
 .اهتدوج ىلع ظافحلل ةبولطملا ةرارحلا تاجرد نمض تابورشملاو ةمعطألا ظفح بجي •

 .تاقوألا عيمج يف تابورشملاو ةمعطألا نم ةيفاك تايمك رفاوت بجي •

 .تابورشملاو ةمعطألا عيبل طقف ةدمتعملا تازيهجتلا نولوجتملا ةعابلا مدختسي نأ بجي •

 .ناكملا ةفاظن ىلع ظافحلل عيبلا طاقن نم برقلاب ةمامق قيدانص ريفوت بجي •

 راظتنالا ريباوط لصف .4
 .ىضوفلا بنجتل عيبلا ةطقن جراخ ةتقؤم وأ ةمئاد زجاوح ريفوت بجي •

 

 2 جذومنلا        1 جذومنلا

 

 ةيدلبلاو ةطرشلا حيراصت .5
 ثيح نم ةطرشلا تابلطتم داتسالا يف عابت يتلا تابورشملاو ةمعطألا عاونأ ةفاك فيلغت يبلي نأ بجي •

 ةيحصلا ةمظنألا تابلطتم نيزختلاو عيبلا طاقن عيمج يبلت نأ بجي امك ،ةلصلا تاذ ةيدلبلا حئاولو ةمالسلا

 .ةلصلا تاذ

 .ةمئادلا عيبلا طاقن عيمجل ةيدلبلا دامتعا ةداهش ىلع لوصحلا بجي •

 

 .طقف حيضوتلا ضارغأل يه ضرعلا اذه يف ةرفوتملا روصلا عيمج :ةظحالم
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 ىمرملا فلخ نيروصملا يسارك :)12( مقر قحلملا

 مس 80 :عافترالا •

 مس 44 :قمعلا •

 مس 47 :ضرعلا •

 ندعم :لكيهلا عينصت يف ةيساسألا ةداملا •

 PVC :دنسملاو دعقملا عينصت يف ةيساسألا ةداملا •

 يطلل لباق :تازيملا •

 


