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 ةمدقم

 نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا تايرابم يف يمالعإلا لمعلا ميظنت ىلإ مالعإلا ةحئال فدهت

 نم تالوطبلل جيورتلا يف يساسأ كيرشو سيئر ءزج مالعإلا نأب ةطبارلا ناميإ قلطنم نم كلذو ،ةيتارامإلا

 .اهب ةطبترملا تايلاعفلاو ثادحألا ةيطغت لالخ

 

 ،نيبعال ،ةيدنأ :فارطألا عيمج قوقحو تابجاو ىلع ءوضلا يقلت مالعإلا ةحئال اهددحت يتلا تاءارجإلا

 نييمالعإلل ةبسانملا ةئيبلا ريفوتو ،تايرابملا يف يمالعإلا لمعلا ميظنت يف ،مهريغو مالعإ ،نيبردم

 .ةلماكتم ةيفارتحا ةموظنم نمض مهماهم ليهستل
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 تافيرعتلا – لوألا لصفلا

 )FIFA( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا :افيف

AFC: مدقلا ةركل يويسآلا داحتالا. 

 .)IFAB( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا سلجم : بافيا

 )UAEFA( مدقلا ةركل تارامإلا داحتا :مدقلا ةرك داحتا

 يف ةكراشملا اهل قحي يتلا ةفرتحملا ةيدنألا نم ةلكشملا ةهجلا يه :ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 .اهب ةصاخلا تالوطبلا رامثتساو ميظنتو قيوست نع ةلوؤسملاو 2010-2019 مسومل نيفرتحملا يرود

 اهيلع صوصنملا ماهملا ىلوتتو ةطبارلا ةرادإ سلجم نم رارق بجومب ةلكشملا ةنجللا :ةينفلا ةنجللا

 قلعتي اميف تاقباسملا ةنجل عم قيسنتلابو داحتالل يساسألا ماظنلاو ةيذيفنتلا ةحئالل ًاقبطو ةحئاللا يف

 .ةكرتشملا رومألاب

 .مدقلا ةرك داحتال ةعبات ةيئاضق هبش ةنجل :طابضنالا ةنجل

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

 نيبو ضعبب اهضعب ةيعرفلا ناجللا نيب ام قيسنتلاو تاقباسملا ميظنت ىلع فارشالاو ةطبارلا ةرادإ سلجم

 .ةفرتحملا ةيدنألاو ناجللا هذه

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارو يدانلا ةطلس تحت ةقباسملا يف كراشت يتلا ةيدنألا :ةكراشملا ةيدنألا

 نيفرتحملا ةطبار حئاولب مازتلالا يف اهريصقتل ةيدنألا ىلع ةضورفملا تابوقعلا :ةدوجلا ةبقارم تاءارجإ

 .ةيتارامإلا

 رادصإ كلذ يف امب ،صاخشألا نم ةعومجم وأ صخشل ملسملا حيرصتلا :دمتعملا صخشلا / دامتعالا

 .ةنمؤملا قطانملا لخاد ةددحم ةطشنأ ةرشابمب نيدمتعملا صاخشألا وأ صخشلل حمست ،ةقاطب

 ىلإ لوخدلا اهلماحل لوخت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةرداصلا ةقاطبلا :دامتعالا ةقاطب

 .تايرابملا لالخ بعلملا يف اهب حرصملا قطانملا
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 ىدل قيرفلا ةمئاق يف لجسم هنكل ،ةارابملا يف لجسم ريغ ةارابم لوؤسم وأ بعال يأ :قيرفلا ةثعب

 .ةقباسملا يف ةكراشملل دمتعملاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 ىلع بجي يتلاو ةيئاهنلا ةروصلاب ةيجاتنإلا ةيسيئرلا تابلطتملا عيمج لمشيو :ثبلل ينمزلا لسلستلا

 جتنملا مزتلي يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تايرابملل ةيئاهنلا ةراشلا يف اهثب جتنملا

 .ثبلل ينمزلا لسلستلا – 7 مقر قحلملا يف ةصخلملاو ينمزلا لسلستلا بسحب اهثبب

 ةروص يف ةكراشملا ةيدنألا ىلإ اهلاسرإ متي يتلا حئاوللا هذهب ةصاخلا تاليدعتلا وأ تاميلعتلا :ميماعتلا

 .مسوملا ءانثأ وأ/و لبق ةيمسر تاباطخ

 .ةينفلا ةنجللا هتددح امك نيفرتحملل كوندأ يرودل ةيمسرلا تايرابملا لودج :تايرابملا لودج

 تايرابم ثبل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم صيخرت ىلع ةلصاح ةهج يأ :ثبلا تاهج / ثبلا ةهج

 .ًاينويزفلت وأ ًايعاذإ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم

 قوقحلا نم قح ىلع لصحت ثب ةهج يأ رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ يف امب نايك يأ :ةيراجتلا ةهجلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةيراجتلا

 وأ/و رشابملا ينويزفلتلا لقنلا ضرغب داتسالا ىلإ لوخدلاو ةقباسملا تايرابم ثب يف قحلا :ثبلا قوقح

 صيخرت ىلع لوصحلاو ةيرصبلا ةيعمسلا طئاسولا ربع ليجستلا وأ/و يتوصلا ليجستلا وأ/و يعاذإلا ثبلا

 لقنلا عاونأ عيمج وأ لاكشألا نم لكش يأب رومألا هذه نم يأ وأ/و ليجستلا وأ/و رشابملا لقنلا

 دق وأ يلاحلا تقولا يف ةدوجوم ىرخأ ةيمالعإ ةليسو يأ مادختساب وأ/و يعاذإلا ثبلا وأ/و ينويزفيلتلا

 ةيعانصلا رامقألا ربعو يكلسلاو يضرألا ينويزفيلتلا ثبلا روص عيمج كلذ يف امب ،لبقتسملا يف دجوت

 تنرتنإلاو )يكلساللا وأ/و تباثلا( قاطنلا عساو ينويزفيلتلا ثبلاو تنرتنإلا ربع ينويزفيلتلا ثبلاو

 .ةيلعافتلا تانويزفلتلاو

 تايرابم ضرع يف قحلا يه تايرابملا ثبل ةيمقرلا قوقحلا :تايرابملا ثبل ةيمقرلا قوقحلا

 لصاوتلا تاكبشو ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا

 .يعامتجالا

 .ماكحلا ةنجل لبق نم نونيعملا ةارابملا ولوؤسم :ماكحلا
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 اهيف كراشت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا يرودلا ةقباسم :اماع 21 نيفرتحملا يرود

 نيفرتحملل كوندأ يرود ةقباسم يف يدانلا ةارابمل يلاتلا مويلا يف ماقتو ،ةيدنألا يف ةنس 21  قرف

 فيضتسملا يدانلا فالتخا عم لودجلا سفنبو

 قيرفلا هيف كراشيو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار همظنت يذلا زاتمملا يرودلا :نيفرتحملل كوندأ يرود

 .ءاضعألا ةيدنألا نم ٍدان لكل لوألا

 نيفرتحملل كوندأ يرود :يرودلا

 ةيمسرلا تاراعشلا وأ/و ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يمسرلا راعشلا :ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار راعش

 .ةينعملا فارطألا لبق نم هيلع قفتي ام فالخب ،ةطبارلا لبق نم الإ مدختست ال يتلا ،ىرخألا

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

 .مدقلا ةرك ةبعل نيناوق ديدحت يف دعاسي يذلا )بافيإ(

 نم ةدمتعملا تايلاعفلاو ةطشنألا ىلع يوتحت يتلا ةمئاقلا :ةارابملل ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاق

 ةدحاو ةعاسب ةارابملا ءاهتنا دعب يهتنتو تاعاس ثالثب ةارابملا لبق أدبت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 .ةطشنألا هذه لثم ةماقإل صصخملا تقولا كلذ يف امب ةطشنألا ةمئاقلا هذه مضتو ،لقألا ىلع

 ،ةحئاللا هذه دونب نم دنب يأ قيبطت ىلع رثؤي دق وأ رثؤي ،هثودح عقوتي وأ عقي ثدح يأ :ةرهاقلا ةوقلا

 ال لاثملا ليبس ىلع لمشيو .فرط يأل ةلوقعملا ةردقلا قاطن جراخ ثداح وأ أطخ وأ ثدح وأ لعف نع مجني

 ةيلكيه رارضأ وأ ةيضرأ ةزه وأ راجفنا وأ قيرح وأ قرب وأ ناضيف وأ يعيبط ريغ لكشب فصاع سقط :رصحلا

 ىضوف وأ بغش وأ ةيركسع تايلمع وأ يباهرإ لمع وأ برح وأ ىرخأ ةيعيبط ةثراك يأ وأ ةيئابو ةثراك وأ

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

 نم نوكتتو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت ةيونس ةقباسم :يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك

 جورخ ماظنب بعلت يتلا ةيناثلا ةلحرملاو دحاو رود نم يرودلا ماظنب بعلت يتلا تاعومجملا ةلحرم ؛نيتلحرم

 .بولغملا

 كوندأ يرود لطب نيب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا ةارابملا :يتارامإلا ربوسلا سأك

 .قباسلا مسوملا يف تارامإلا ةلود سيئر سأك لطبو نيفرتحملل
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 لقنلاو ثبلا يف نيلماعلا مهي ،مالعإلا ةحئالل قفارم بيتك وه :ينويزفلتلا ثبلا تاداشرإ بيتك

 ةموهفمو ةحضاو ةغيصب مالعإلاو تاداتسإلا حئاولو تالوطبلاب ةصاخلا حئاوللا نيب عمجي ،ينويزفلتلا

 .حئاولل لمكم ربتعي يذلا بيتكلا ،ةينويزفلتلا رداوكلل

 ةطبار ةطلس تحت رخآ بعال يأو ةقباسملا يف نوكراشملاو نولجسملا نوبعاللا :نوكراشملا نوبعاللا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 يف ةكراشملا ةيدنألا تاداتسا يف اهؤافيتسا بجاولا تابلطتملا ددحت يتلا حئاوللا :تاداتسالا ةحئال

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا

 ةيدنألا لبق نم تارارقلا فانئتسا ةيلمع ميظنتل مدقلا ةرك داحتا اهردصي يتلا حئاوللا :فانئتسالا ةحئال

 .ءاضعألا

 مدقلا ةرك داحتا حئاولو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نيناوق تاكاهتنا فصت يتلا ةحئال :طابضنالا ةحئال

 ذاختا نع ةلوؤسملا تائيهلاب ةصاخلا ماهملا ديدحتو عضو ةيلمع مظنتو ةلمتحملا تابوقعلا ددحتو

 .تائيهلا هذه لبق نم اهعابتا بجي يتلا تاءارجإلا حضوتو تارارقلا

 يف قيرفلا ولوؤسمو نوبعاللا اهمدختسي يتلا سبالملاو تادعملا مكحت يتلا حئاوللا :تادعملا ةحئال

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا تايرابم

 ةنجل نع ةرداصلاو ةفنأتسملا تارارقلا رظنب صتختو داحتالل ةعبات ةيئاضق هبش ةنجل :فانئتسالا ةنجل

 .تاعزانملا ضف ةفرغ وأ طابضنالا

 نيفرتحملا ةطبار لبق نم اهرشنو اهدادعإ متي يتلا تاسايسلا وأ/و حئاوللا ةفاك :تاقباسملا حئاول

 يتلاو ،ةطبارلا اهمظنت يتلا تاقباسملاب قلعتي اميف اهبجومب لمعلل مدقلا ةرك داحتا وأ/و ةيتارامإلا

 حئاول ،طابضنالا ةحئال ،فرشلا قاثيم ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتا نيناوق ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،لمشت

 ،دامتعالا ليلد ،بابشلا جمانرب ،تادعملا ،تاداتسالا :ـب ةصاخلا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار حئاول ،ةقباسملا

 .ةطبارلا اهردصت يتلا ميماعتلاو ،ةطبارلل ةمالسلاو نمألا ليلد ،ةيقيوستلا/ةيراجتلا حئاوللاو مالعإلا

 لمشتو ،يتارامإلا ربوسلا سأك ةارابم كلذ يف امب تاقباسملا تايرابم نم ةارابم ةيأ :تايرابملا/ةارابملا

 .ةداعملا وأ ةلجؤملا تايرابملا ًاضيأ
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 يتلا ةفاضتسالا قطانمو ركاذتلا كاشكأو ةيفحصلا قفارملا/زكارملاو ةيمسرلا قطانملا :قفارملا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهميقت يتلا ةقباسملا تايرابم عم طابترالاب مدختست

 نيفرتحملل كوندأ يرود ،يتارامإلا ربوسلا سأك :ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم / ةقباسملا

 .ًاماع 21 تحت نيفرتحملا يرودو يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأكو

 تايرابم نم ةارابم لكل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار هنيعت يذلا لوؤسملا :ةطبارلل يمالعإلا لوؤسملا

 .ةيمالعإلا ةطشنألا ةفاك ميظنتو ةرادإ نع لوؤسملاو ةطبارلا تاقباسم

 يدانلا لثمم ربتعيو ،مالعإلا لاجم يف تالهؤم ىلع لصاح صخش وه :يدانلل يمالعإلا لوؤسملا

 زيهجت اذكو ،رابخأ ،تامولعم ،نيبعاللا تاراوحو تاءاقل لمشت يتلاو ،ةيمالعإلا تايلمعلا نع لوؤسملا

 .ةيمالعإلا قفارملا عيمج

 .ةنيعم ةارابم يف ءالدبلا ةكد يف سولجلل نولجسملا قيرفلا ولوؤسم :نولجسملا قيرفلا ولوؤسم

 وه امك ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار وأ /و مدقلا ةرك داحتا لبق نم نونيعملا صاخشألا :ةارابملا ولوؤسم

 .ةحئاللا هذه نم سداسلا لصفلا يف حضوم

 .ةطبارلا سيئر اهسأري يتلاو ةطبارلل ةيمومعلا ةيعمجلا لبق نم ةبختنملا ةهجلا :ةرادإلا سلجم

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

 نكامألا ةفاكو داتسالا قوف يوجلا لاجملاو يجراخلا اهطيحمو اهراوسأو تاداتسالا :رصحلا ال لاثملا

 ةفاضتسالا قفارمو نكامأو ةيمالعإلا زكارملاو قفارملا عقاوم كلذ يف امب ةقباسملاب ةلصلا تاذ ىرخألا

 نيفرتحملا ةطبار دامتعا حئاول مظنت يتلا ىرخألا قطانملاو ةماهلا تايصخشلل ةصصخملا قطانملاو

 .اهيلإ لوخدلا ةيتارامإلا

 نع ةلوؤسم ةهجك ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم اهنييعت متي يتلا ةهجلا وأ ةكرشلا يهو :جتنملا

 .جاتنإلل ةطبارلا تابلطتمو تاميلعت بسحبو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تالوطب تايرابم جاتنا

 تاذ ربتعت يتلاو ينويزفلتلا لقنلا تابرعل ةصصخملا ةقطنملا يه :ينويزفلتلا ثبلا تابرع ةقطنم

 ثبلا تابرع مضت ،مهريغل ةنمآ ريغ ربتعتو نويزفلتلا يلماع صخت ،ناكملاو نامألا ةيحان نم ةيصوصخ

 .ةقاطلا تادلومو ةدعاسملا تابرعلاو جاتنالا تابرعو
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 .ةارابملا موي نم ةعاس 48 لبق دقعنملا يفحصلا رمتؤملا :يميدقتلا يفحصلا رمتؤملا

 .ةارابملا ةياهن دعب دقعنملا يفحصلا رمتؤملا :يمييقتلا يفحصلا رمتؤملا

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

 كوندأ يرود وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك يف وأ ،يتارامإلا ربوسلا سأك تناك ءاوس( ةيتارامإلا

 ربوسلا سأك تناك ءاوس( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت ةارابم رخآ ةياهنب يهتنتو )نيفرتحملل

 .)ًاماع 21 تحت نيفرتحملا يرود وأ نيفرتحملل كوندأ يرود وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك وأ يتارامإلا

 UAEProleague.ae :ةطبارلل يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا

 تاقباسملا تايرابم هيف ماقت يذلا داتسالا/ ةأشنملا نع لوؤسملاو كلاملا يدانلا :فيضملا يدانلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا

 ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتا يف لجسملا وضعلا يدانلا عم يباتك دقع هيدل يراجت نايك :ةيدنألا/يدانلا

 يدانلا نع ةباين ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم يف ةكراشملا دقعلا اذه لالخ نم هل قحي يذلاو

  .وضعلا

 رابخألا مقطأو نوروصملا ،عقاوملا ،ةعاذإلا ،ةءورقملا مالعإلا لئاسو يف نيلماعلا ةفاك :مالعإلا لئاسو

 قفو مالعإلا لئاسو دامتعا ةقاطب ىلع لوصحلاب نولوخملا ،ثبلا قحل ةكلاملا تاهجلا ولثممو ةينويزفلتلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ددحم وه ام
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 ميدقتلاو قاطنلا- يناثلا لصفلا

 قيبطتلا قاطن  .1

 ةيدنألا ةفاك تايلوؤسمو ماهمو قوقح )"ةحئاللا" دعب اميف اهيلإ راشي( مالعإلا ةحئال مظنت 1.1

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةقباسم يف كراشت يتلا )"ةيدنألا" دعب اميف مهيلإ راشي( ءاضعألا

 .تاداتسالا لخاد مالعإلا لئاسو تامدخو قفارمب قلعتي اميف

 .مالعإلا لئاسو ةفاك تايلوؤسمو ماهمو قوقح ًاضيأ حئاوللا هذه مظنت 2.1

 نيفرتحملا ةطبار ةمظنأو ميماعتو تاداشرإو حئاولو مدقلا ةركل تارامإلا داحتا نيناوق مزلت 3.1

 .ةقباسملا تايرابم ةفاضتساو ميظنتو دادعإ يف ةكراشملا فارطألا ةفاك ةيتارامإلا

 قافتا بجومب وأ/و حئاوللا هذه بجومب ةيدنألا ىلإ حنمي مل ،ةقباسملاب قلعتم قح يأ عبتي 4.1

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ،صاخ

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةرادإلا سلجم .2

 هذه يف ةدراولا ماكحألا ذيفنت نع ةرشابم ةيلوؤسم ةلوؤسملا ةهجلا ةرادإلا سلجم ربتعي 1.2

 رومألا يف تارارقلا رادصإ هل قحيو صلاخلا هريدقتل ًاقفو اهريسفت يف قحلا كلميو ،ةحئاللا

 .ةحئاللا هذه يف صن اهيف دري مل يتلا

 ةينفلا ةنجللا .3

 :ةيلاتلا ماهملا ىلوتتو ،ةطبارلا ةرادإ سلجم نم رارق بجومب ةلكشملا ةنجللا 1.3

 ،تاقباسملا ةرادإو ميظنت ىلع فارشإلا 1.1.3

 ةارابم يأ ناكم وأ دعوم رييغت ةنجلل زوجيو ،ةقباسملا تايرابم لودجب ةصاخلا ئدابملا دادعإ 2.1.3

 .ةجاحلا دنع اهريدقتل ًاقفو ةقباسملا تايرابم نم

 ،ةدوجلا طبض تاءارجإ نع ةمجانلا تاجاجتحالا عم لماعتلا 3.1.3

 ةرادإ سلجم ىلا تاحرتقملا عفرو ،ةطباهلاو ةدعاصلا ةيدنألا ددعب ةقلعتملا تاحرتقملا عضو 4.3.1

 .اهيلع ةقداصملل ةرادإلا سلجم ىلع اهضرعل اديهمت ةطبارلا

 يف ةمهاسملل ةيرورض نوكت دق يتلا ،ةديدجلا تاقباسملا قالطإب ةصاخلا تاحرتقملا عضو 5.3.1

. ةطبارلا ةرادإ سلجم ىلا تاحرتقملا عفرو ،ةبعللا رشنو ريوطت
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 يدانلاب نولماعلا- ثلاثلا لصفلا

 يدانلل يمالعإلا لوؤسملا .4

 نيفرتحملا ةطبار يف هليجست متي نأ ىلع ،يمالعإ لوؤسم نييعت ةيدنألا عيمج ىلع بجي 1.4

 ةيسيئرلا لصولا ةلص نوكيو .مسوملا ةيادب لبق ةلصلا تاذ تاقباسملا ةحئالل اقبط ةيتارامإلا

 تازيهجتلا عيمج نع الوؤسمو ،يمالعإلا بناجلا صخي اميف يدانلاو ةيذيفنتلا ةرادإلا نيب

 ميظنت كلذكو ،قيرفلا ضرأ ىلع ةماقملا تايرابملا يف ةيمالعإلا تامدخلاو قفارملاب ةصاخلا

 نوكيو ،يدانللو لوألا قيرفلل )اهريغو ثادحألا ،ةيفحصلا تارمتؤملا ميظنت( ةيمالعإلا ةطشنألا

 ةطشنألاو ثادحألل يدانلا كلذكو نيبعاللاو قيرفلا يلوؤسم روضح نامض نع الوؤسم

 لوألا قيرفلاب ةقلعتملا تامولعملا لكب ءاكرشلا دادمإ نع الوؤسم ربتعي امك .ةيمالعإلا

 .)مهريغو نيبردم ،نيبعال(

 مسوملا قالطنا لبق ةدقعنملا لمعلا ةشرو روضح هيدعاسمو يمالعإلا لوؤسملا ىلع نيعتي 2.4

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا اهمظنت يتلاو

 عمجي نأ زوجي الو ،ةيمالعإلا تامدخلا يف ًارصح ىلجتت تايرابملا يف يمالعإلا لوؤسملا ماهم 3.4

 .ةيمالعإلا هماهمو ىرخأ ماهم نيب

 ريوصتلا ضارغأل فتاهلا زاهج مادختسا مدع يدانلل يمالعإلا لوؤسملا ىلع نيعتي 4.4

 يمالعإ لوؤسمك هماهم مكحب اهيف دجاوتي يتلا قطانملا يف ويديفلا وأ يفارغوتوفلا

 ضرف متيس ،مازتلالا مدع لاح يف .ىرخأ لئاسو ةيأ وأ يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يف اهرشنو

  .ةدوجلا طبض ةبوقع

 نيلماعلا يعامتجالا لصاوتلا قيرف تانايبب ةطبارلا راطخإ يدانلل يمالعإلا لوؤسملا ىلع نيعتي 5.4

 .درف لكل ماهملاو راودألا ديدحت عم ،عيباسأ ةعبرأب مسوملا قالطنا لبق تايرابملا يف

 

 نوعوطتملا .5

 ريياعم ةيبلت ضرغب كلذو ةارابملا موي نيعوطتملا نم يفاكلا ددعلا نييعت يدانلا ىلع بجي 1.5

 .ةحئاللا هذه يف حضوم وه امك ،ةارابملا ثادحأ ريس

 )4( عبرأب ةارابملا قالطنا لبق داتسالا لخاد يلي ام دوجو نامض يدانلا ىلع بجي ،ىندأ دحك 2.5

 :لقألا ىلع تاعاس
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 نورضحي نيذلا مالعإلا لئاسو يلثمم عيمج ىلع بجي :نييمالعإلا ليجست بتكم 1.2.5

 ليجست جذومن مادختساب ليجستلا متي .نييمالعإلا ليجست بتكم يف ليجستلا ةارابملا

 ،ةمئاد ةفصب بتكملا اذه يف عوطتم دجاوت بجي امك .)2 مقر قحلملا( مالعإلا لئاسو

 عوطتملا ىلع نيعتيو .نييمالعإلا ةصنم ركاذت عيزوت نع الوؤسم عوطتملا اذه ربتعيو

 .مالعإلا لئاسو دامتعا ةقاطب نولمحي نيذلا دارفألا لوخدو ليجست نامض

 ددحملا دعوملا يف يمالعإلا زكرملا يف لمعلا ءدب نامضل :يمالعإلا زكرملا دعاسم 2.2.5

 مالعإلا لئاسول ةباجتسالا ةعرسو هلخادب ةدوجوملا قفارملا عيمج لمع ىلإ ةفاضإلاب

 .ةدعاسملا بلط وأ تاراسفتسا ةيأ دوجو لاح يف

 ،نييمالعإلا ةصنم يف تامدخلا ةيزهاجو ريفوت نامضل :نييمالعإلا ةصنم دعاسم 3.2.5

 .ةدعاسملا بلط وأ تاراسفتسا ةيأ دوجو لاح يف مالعإلا لئاسول ةباجتسالا ةعرسو

 لوخد دنع نيروصملاب ةطاحإلل لابحلا اهيف مدختست يتلا تالاحلا يف :لابحلا ولماح 4.2.5

 ةلكر قالطنا لبق لابحلا يلماح نم )16( رشع ةتس دوجو بجي ،بعلملا ضرأ ىلإ قيرفلا

 .يناثلا طوشلا ةيادب ىتحو ةقيقد )30( نيثالثب ةيادبلا

 نم )2( نيتعاس لبق نيروصملا يبقارم نم )4( ةعبرأ دجاوت بجي :نيروصملا وبقارم 5.2.5

 قباسلا لابحلا يلماح سفنب ةناعتسالا نكميو .ةارابملا ةياهن ىتحو ةيادبلا ةلكر

 ءاقب نامض نع نيلوؤسم نيروصملا وبقارم ربتعيو .5 مقر ةداملا يف مهركذ

 ةقطنملاو بعلملا ضرأ ىلإ مهلوخد مدعو مهعقاوم يف نييفارغوتوفلا نيروصملا

 وبقارم زكرمتيو .ةارابملا ريس ءانثأ رخآلا ىلإ بعلملا فارطأ دحأ نم كرحتلا وأ/و ةينفلا

 .1 مقر لكشلا يف حضوم وه امل اقبط نيروصملا
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 نيبعاللا ةمئاق عيزوتل مهب ةناعتسالا متت :نييساسألا نيبعاللا ةمئاق يعزوم 6.2.5

 .نييساسألا

 ةيبرعلاو ةيزيلجنإلا نيتغللا ديجي ،لقألا ىلع ،دحاو مجرتم ريفوت بجي :نيمجرتم 7.2.5

 .ةارابملا دعبو لبق دقعت يتلا ةيفحصلا تارمتؤملا يف هب ةناعتسالل
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 يدانلا تامولعم- عبارلا لصفلا

 مسوملا لبق ام تاريضحت .6

 بسح قيرفلا يلوؤسمو نيبعاللا  )اموركلا ةيفلخب( ويديفو روص ريفوتب ةيدنألا عيمج مزتلت  1.6

 قالطنا لبق  ) ةحئاللا يف ويديفلاو روصلا جذومن قفرم( ةطبارلا لبق نم ةددحملا ريياعملا

 .لقألا ىلع عيباسأ ةثالثب مسوملا

 تالاقتنالا ةرتف ءانثأ وأ تالاقتنالا تارتف جراخ مهليجست متي نيذلاو ددجلا نيبعاللا صوصخب امأ  2.6

 جذومن قفرم(  نيينعملا قرفلا يلوؤسمو نيبعاللا ويديفو روص ريفوتب ةيدنألا مزتلت ،ةيوتشلا

 .ليجستلا خيرات نم مايأ 10 هاصقأ دعومب  )ةحئاللا يف روصلا

 :ةدوجلا طبض ةمارغ ضرف متيس ،هالعأ اهيلع صوصنملا ديعاوملاب يدانلا مازتلا مدع لاح يف  3.6

 صاخلا ويديفلاو هروصب ةطبارلا ديوزت متي مل قيرفلا يف لوؤسم وأ بعال لك ىلع مهرد فلأ 25

 .)هب

 ةمارغ ضرف متيس ،ةحئاللا يف ةددحملا ريياعملا بسح ويديفلاو روصلا ريفوت مدع لاح يف 4.6

 .قيرفلا يف لوؤسم وأ بعال لك ىلع مهرد 10.000 :ةدوجلا طبض

 لاح يف ةطبارلل روصلا ريفوتو قرفلا يلوؤسمو نيبعاللا ريوصت ةداعإب ةيدنألا عيمج مزتلت - 5.6

 )ويديفو يفارغوتوف ريوصت ( قيرفلل ةيمسرلا سبالملا رييغت

 تامولعملا عيمج ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلل مدقي نأ يدانلا ىلع نيعتي 6.6

 .لقألا ىلع عيباسأ )4( ةعبرأب مسوملا ةيادب لبق كلذو  5 مقر قحلملا يف ةبولطملا

 مازتلالا ىلع هتردق مدع يلاتلابو لوؤسم وأ بعال ديق تاءارجإل يدانلا مامتإ مدع لاح يف 7.6

 نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا راطخإ يدانلا ىلع بجي ،هالعأ ددحملا يئاهنلا دعوملاب

 .نافرطلا هيلع قفتي رخآ يئاهن دعوم ديدحت متي ىتح اروف ةيتارامإلا

 نييساسألا نيبعاللا ةمئاق .7

 نم اهدامتعا درجمب ،ةارابملل نييساسألا نيبعاللا ةمئاق عيزوت نامض فيضملا يدانلا ىلع بجي 1.7

 :يلاتلا بيترتلا بسح ،ةقيقد )60( نوتس اهاصقأ ةدم يف ةارابملا قالطنا لبقو ةارابملا بقارم

 اريماكلا ةصنم ،ينويزفلتلا لقنلا تابرع عقوم ،ويدوتسالا ،قيلعتلا نكامأ( نويزفلتلا 1.1.7

 .)ةيسيئرلا
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 .)نييمالعإلا ةصنمو قيلعتلا نكامأ( ةعاذإلا 2.1.7

 .)نييمالعإلا ةصنمو يمالعإلا زكرملا( ةفاحصلا  3.1.7

 .)بعلملا بناج ىلعو يمالعإلا زكرملا( نويفارغوتوفلا نوروصملا  4.1.7

 .ةماهلا تايصخشلا ةصنمو ةماهلا تايصخشلا رابك ةصنم  5.1.7

 ميلست نع الوؤسم عوطتملا ربتعي ،ةماهلا تايصخشلا رابكو ةماهلا تايصخشلا ةصنمب قلعتي اميف :ةظحالم

 .نيتصنملا نع لوؤسملا صخشلل نييساسألا نيبعاللا ةمئاق
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 مالعإلا لئاسو قفارم- سماخلا لصفلا

 ةماع ماكحأ .8

 عيمجب قلعتي اميف ةطبارلل ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا ةحئال و تاداتسالا ةحئال ىلع عالطالا ىجري  1.8

 .مالعإلا لئاسو قفارم

 ةحئال و تاداتسالا ةحئال يف اهيلع صوصنملا تابلطتملا عيمج ريفوت فيضملا يدانلا ىلع نيعتي   2.8

 هذه نع نيلوؤسملا صاخشألا ريفوت نامض عم ةحئاللا هذه يفو  ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا

 دعب لقألا ىلع )2( نيتعاس ىتحو لقألا ىلع تاعاس )3( ثالثب ةارابملا قالطنا لبق كلذو ،قطانملا

 .ةارابملا ةياهن
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 ةيمالعإلا ةطشنألا - سداسلا لصفلا

 ةارابملا ةيادب لبق فافطصالا .9

 امك فافطصالا ةحول فلخ فوقولا مهيلع بجي ،بعلملا ضرأ ىلإ قفنلا نم نيبعاللا جورخ درجمب 1.9

 .2 مقر لكشلا يف حضوم وه

 نم ثبلا ةهجب ةصاخلا ةلومحملا اريماكلا يهتنت ىتح مهعقاوم ىلع نوبعاللا ظفاحي نأ بجي 2.9

 .ةيناث )30( نيثالث يلاوح ةيلمعلا هذه قرغتستو .رخآلا فرطلا ىلإ فافطصالا يفرط دحأ نم كرحتلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةارابملا قالطنا لبق قيرفلل ةيعامجلا ةروصلا .10

 ةصاخلا دعاقملل لباقم ناكم يف نوبعاللا عمجتي نأ بجي ،ماكحلا ةحفاصم بقعو ةارابملا ةيادب لبق 1.10

 .قيرفلا ةروص طاقتلال )3 مقر لكشلا( مهقيرفب
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  ةروصلا طاقتلا نيروصملا عيمجل ىنستي ىتح مهعقاومب نوبعاللا ظفتحي نأ بجي 2.10

 

 ةيفحصلا تارمتؤملا .11

 فرصم سأكو نيفرتحملل كوندأ يرود تايرابم عيمج يف يفحص رمتؤم ميظنتب ةيدنألا مزتلت 1.11

  :ةيلاتلا ديعاوملل اقفو يمالسالا يبظ وبا

 يذلا مويلا يف ءاسم ةعبارلا لبق ام ىتح ةارابملا دعوم نم ةعاس 48  ىلع ديزي ال ام لبق 1.1.11

   .ةارابملل ددحملا دعوملا قبسي

 ىلع ،هالعأ روكذم وه امل اقفو ابسانم هارت يذلا دعوملا رايتخا ةيدنألل قحي ،لاوحألا عيمج يف 2.1.11

 .هتماقإ دعوم نم ةعاس 24 نع لقي ال ام لبق يفحصلا رمتؤملل ددحملا دعوملاب ةطبارلا راطخإ متي نأ

 نأ ىلع يفحصلا رمتؤملا اذه يف ةكراشملاو روضحلاب يساسأ بعالو ينفلا ريدملا مزتلي 3.1.11

 .قوقحلا باحصأ تاونقلا لابقتسال ازهجم رمتؤملا ةماقإ رقم نوكي

 ةماقإ دعوم نم ةعاس 24 نع لقي ال ام لبق مالعإلا لئاسول ةوعدلا هيجوتب ةيدنألا مزتلت 4.1.11

  .رمتؤملا

 ةبيرقو ةزهجم تارمتؤم ةعاق يف وأ يدانلا رقم يف يفحصلا رمتؤملا دقعب ةيدنألا مزتلت 5.1.11

 لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا عم قيسنتلاب هديدحت متي نأ ىلع ،يدانلا رقم نم

 ةلماكلا تاليهستلا ريفوت نامض عم ،يدانلا رقم جراخ هتماقإ لاح يف رمتؤملا دعوم نم ةعاس 72

  .رمتؤملا ةماقإ ناكم لوخدل نييمالعإلل
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 ديكأت فشكب ةطبارلا ديوزتو روضحلا ديكأت فشك عم رمتؤملل ةوعدلا لاسرإب ةيدنألا مزتلت 6.1.11

 )4 مقر قحلم( رمتؤملا دعب ةيفحصلا تارمتؤملا ةماقإ

 ةفرغ يف دقعي نأ ىلع ،قيرف لكل يفحص رمتؤم ميظنتب فيضملا يدانلا مزتلي ،ةارابملا بقع  2.11

 ةرفاص نم قئاقد 10 دعب لوألا يفحصلا رمتؤملا أدبيو .داتسالا لخاد ةصصخملا ةيفحصلا تارمتؤملا

 ينفلا ريدملا رمتؤم دقعي ،ةماع ةدعاقك .ةقيقد 15 نع يفحصلا رمتؤملا ةدم ديزت الأ بجي .ةياهنلا

 .الوأ رئازلا قيرفلاب صاخلا

 رمتؤملل نيينفلا نيريدملا دحأ روضح مدع لاح يفو ًايمازلإ ًارمأ قيرف لكل ينفلا ريدملا روضح ربتعي  3.11

 فرصم سأكو نيفرتحملل كوندأ يرود يتقباسم يف ةارابملا دعب وأ /و لبق دقعنملا يفحصلا

 ةميق ةفعاضم متيسو .ةدوجلا طبض تاءارجإل اقبط ةيلام ةمارغ عيقوت متيس ،يمالسإلا يبظوبأ

 رمتؤملا نع ينفلا ريدملل تابايغ 3 دعبو .رمتؤملا نع ينفلا ريدملا بايغ رركتي ةرم لك يف ةبوقعلا

 .طابضنالا ةنجل ىلإ رمألا ليوحت متيس ،)ةارابملا دعب وأ لبق( يمييقتلا وأ يميدقتلا ءاوس يفحصلا

 فرصم سأكو نيفرتحملل كوندأ يرود تايرابمل يميدقتلا رمتؤملل يساسأ بعال روضح ربتعي  4.11

 متيس ،بعاللا روضح مدع لاح يفو ،ايمازلإ ةارابملا نم ةعاس 48 لبق دقعنملاو يمالسإلا يبظوبأ

 رركتي ةرم لك يف ةبوقعلا ةميق ةفعاضم متيسو ،ةدوجلا طبض تاءارجإل اقبط ةيلام ةمارغ عيقوت

 .يميدقتلا رمتؤملا نع يساسألا بعاللا بايغ

 ةارابملا دعب وأ /و لبق دقعنملا يفحصلا رمتؤملل ًايمازلإ ًارمأ قيرف لكل ينفلا ريدملا روضح ربتعي  5.11

 بعلم يفو .يتارامإلا ربوسلا سأك ةقباسمو يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك يئاهن ةارابم يف

 دحأ روضح مدع لاح يفو .ابسانم هارت ام قفو رخآ ناكم يأ يف هتماقإ ةطبارلل قحيو ،ةارابملا

  .ةدوجلا طبض تاءارجإل اقبط ةمارغ عيقوت متيس نيينفلا نيريدملا

 يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك يئاهن ةارابمل يميدقتلا رمتؤملل يساسأ بعال روضح ربتعي  6.11

 بعلم يفو ايمازلإ ةارابملا نم ةعاس 48 وأ ةعاس 24 لبق دقعنملاو يتارامإلا ربوسلا سأك ةقباسمو

 ،بعاللا روضح مدع لاح يفو ابسانم هارت ام قفو رخآ ناكم يأ يف هتماقإ ةطبارلل قحيو ،ةارابملا

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل اقبط ةيلام ةمارغ عيقوت متيس

 عيمج راطخإ نع الوؤسم ةحئاللا هذه نم 4 مقر ةداملل اقبط نيعملا يدانلل يمالعإلا لوؤسملا دعي  7.11

 .ثبلا تاهجو مالعإلا لئاسو هاجت مهتايلوؤسمب ةارابملا لبق نيبردملاو نيبعاللا

 يفحصلا رمتؤملا روضحل ةيبرعلاو ةيزيلجنإلا نيتغللا ديجي مجرتم ريفوت فيضملا يدانلا ىلع بجي  8.11

 الوؤسم رئازلا يدانلا دعي ،ىرخأ ةغل ثدحتي ينفلا ريدملا ناك لاح يفو .ةارابملا دعبو لبق دقعنملا
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 نأ رئازلا يدانلل زوجيو .ةيبرعلا وأ ةيزيلجنإلا ةغللا نع الضف مألا بردملا ةغل ديجي مجرتم ريفوت نع

 .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللا نيب ةمجرتلل صاخلا همجرتم مدختسي

 درطلاو فاقيإلا ةلاح ءانثتساب ينفلا ريدملل يرصح ةارابملا دعب دقعنملا يفحصلا رمتؤملا روضح  9.11

 ةيلام ةبوقعل ضرعتيس قيرفلل وأ يدانلل رخآ لثمم يأ رمتؤملا رضح لاح يف .)11.11( ةداملا بسح

 .ةدوجلا طبض تاءارجإ بسح

 ينفلا زاهجلل رخآ لثمم روضح يف يدانلا بغر لاح يفو )9.11( هالعأ ةرقفلا يف درو امم مغرلاب 10.11 

 ةرادإلا نم ةقبسم ةيطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا هيلع نيعتي ،يفحصلا رمتؤملا يف ثيدحلل يرادإلاو

 .ةارابملا دعوم نم عوبسأ لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا

 دعب دقعنملا يفحصلا رمتؤملا روضح هل قحي ال ةارابملا ءانثأ هدرط وأ ينفلا ريدملا فاقيإ ةلاح يف 11.11

 نيفرتحملا ةطبار ىدل ديقملاو ةيمسرلا ةمئاقلا يف لجسملا ،دعاسملا بردملا مزتلي و ،ةارابملا

 متي ،يفحصلا رمتؤملا روضح نع دعاسملا بردملا فلخت لاح يف .ةيمالعإلا ماهملا ءادأ ،ةيتارامإلا

 ،هدرط مغر رمتؤملل ينفلا ريدملا روضح لاح يفو .ةدوجلا طبض تاءارجإ بسح ةيلام ةبوقع ضرف

 .ةدوجلا طبض تاءارجإ بسح ةيلام ةبوقع ضرف متي

 ةبوقع ذيفنت ةلاح ءانثتساب ينفلا ريدملل يرصح ةارابملا لبق دقعنملا يفحصلا رمتؤملا روضح  12.11

 رخآ لثمم يأ رمتؤملا رضح لاح يف .قيرفلا عم يضايرلا طاشنلا ةسرامم مدع يضتقت ةيطابضنا

 .ةدوجلا طبض تاءارجإ بسح ةيلام ةبوقعل ضرعتيس قيرفلل وأ يدانلل

 نيب ةبوجألاو ةلئسألل طقف صصخم رمتؤم وه ةارابملا دعبو لبق دقعنملا يفحصلا رمتؤملا 13.11

 ،ةيقرو ،ةينورتكلا( داوم يأ ضرعب حمسي الو ةارابملاب ةقلعتملا مالعإلا لئاسوو بعاللا ،بردملا

 .)رمتؤملا لالخ ةينويزفلت

 رمتؤملا لالخ ةارابملاب ةقلعتملا نييفحصلا ةلئسأ ىلع درلا قيرفلل ينفلا ريدملا ىلع نيعتي 14.11

 ةمارغ عيقوت متيس ،ةلئسألا لابقتسا ينفلا ريدملا ضفر لاح يف .يمييقتلاو يميدقتلا يفحصلا

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل اقبط ةيلام

 لبق ةطلتخملا ةقطنملاو ةيفحصلا تارمتؤملا ةفرغ لوخدب ثبلا قوقح كلمت ال يتلا تاهجلل حمسي 15.11

 ةطبار نم ةقبسملا ةيطخلا ةقفاوملا ىلع اهلوصح دعب ةارابملا ةياهن نم قئاقد )10( رشع

  يفحصلا رمتؤملا ةلواط ىلع مهب صاخلا نوفوركياملا عضو مهل قحي  الو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 تارمتؤملا ةفرغل  ةءاضالاو صاخلا يتوصلا ماظنلا نع لوؤسم ينف صخش ريفوتب يدانلا مزتلي 16.11

 سمخب ةارابملا لبق ةفيضتسملا ثبلا ةهجب صاخلا بيكرتلا عم ادجاوتم نوكي ثيحب ةيفحصلا

 .ةفرغلا يف لامعألا ءاهتنا دعب نيتعاس دحب ةفرغلا مادختسا تاقوأ لالخو تاعاس
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 تارمتؤملا يف تارمتؤملا ةلواط ىلع ةانقلا نوفوركيام عضو قوقحلل ةكلاملا تاونقلل حمسي 17.11

 يف ،يتوصلا عزوملا نم توصلا ليصوت يف ةينف لكاشم ةهجاوم لاح يف ةارابملا دعب ةدقعنملا

 .تارمتؤملا ةلواط ىلع تانوفوركيم يأ عضوب حمسي ال ،كلذ فالخ

 يف اهب صاخلا نوفوركيملا عضيو قوقحلل ةكلاملا ريغ وأ قوقحلل ةكلاملا ءاوس تاونقلل قحي 18.11

 .فيضتسملا يدانلا ةرادإ عم قيسنتلاب ةعاس 48ب ةارابملا لبق ةدقعنملا ةيفحصلا تارمتؤملا

 رشاعلا لصفلا ىلع عالطالا ءاجرلا ( .يفحصلا رمتؤملا تايرجم ريوصت يف فتاهلا مادختساب حمسي ال 19.11

 )ةيمقرلا ةيطغتلا

 .ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا ةحئال ةعجارم ىجري :ةينويزفلتلا تالباقملا .12

 ةطلتخملا ةقطنملا .13

 لامعأ أدبت نأ ىلع ،مالعإلا لئاسول ةطلتخملا ةقطنملا زيهجت فيضملا يدانلا ىلع نيعتي 1.13

 .ةرشابم ةارابملا ءاهتنا دعب ةطلتخملا ةقطنملا

 ةقطنملا ىلإ لوخدلا ةكراشملا ةيدنألل عباتلا بيردتلا مقاطو قيرفلا يلوؤسمو نيبعاللا نم بلطي 2.13

 دعب قيرفلا ةلفاح ىتح قيرفلاب ةصاخلا سبالملا ليدبت ةفرغ ىلإو نم مهقيرط يف ةطلتخملا

 .ةداملا هذهب قيرفلا ولوؤسمو نوبعاللا مزتلي مل اذإ ةدوجلا طبض تاءارجإ قبطتو .ةارابملا ءاهتنا

 حصني هنإ الإ ،ًايمازلإ ًارمأ ةطلتخملا ةقطنملا يف ةدوجوملا مالعإلا لئاسو ىلإ ثدحتلا ربتعي ال  3.13

 .مالعإلا لئاسول زجوم حيرصت ميدقتب نوبردملاو نوبعاللا

 ةينويزفلتلا تاونقلا وأ ثبلا تاهج نم يأل قحي :ةطلتخملا ةقطنملا لخاد ةينويزفلتلا تالباقملا  4.13

 .ةارابملا يف ةطبارلل يمالعإلا لوؤسملا فارشا تحتو ةطلتخملا ةقطنملا لخاد تالباقملا ءارجإ

 نم 11,5 دنبلا 11 ةداملا ةعجارم ىجري ةطلتخملا ةقطنملا يف ةينويزفلتلا تالباقملا ليصافتل

 .ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا ةحئال

 تاداتسالا ةحئال يف ةطلتخملا ةقطنملاب ةصاخلا ةءاضإلا تابلطتم ريفوت يدانلا ىلع نيعتي 5.13

 .نييمالعإلل ةطلتخملا ةقطنملا حتف لبقو ةارابملا نم يناثلا طوشلا لالخ اهتيزهاج نم دكأتلاو

 راوزلا رابك لخدم ةقطنم .14

 رابك لخدم يف فويضلا عم ةارابملا دعبو لبق تاءاقل ءارجإ قوقحلا باحصأ ثبلا تاهجل زوجي 1.14

 ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادالا لبق نم دمتعملاو ددحملا ناكملا يف اهؤارجإ متي نأ ىلع تايصخشلا
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 لبق نم ةارابملا لبق يقيسنتلا عامتجالا لالخ اهميمعت متي يتلاو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا

  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يمالعإلا لوؤسملا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب ةصاخلا ةيمسرلا مالعإلا لئاسو .15

 نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم ةبولطملا ةيمالعإلا داوملا ريفوت يدانلا ىلع نيعتي  1.15

 قيرفلا يلوؤسم ،بردملا ،نيبعاللا عم ءاوس تاحيرصت ،تاءاقلو تاراوح ،نيبعاللا روص( ةيتارامإلا

 عقوم( ةطبارلل ةعباتلا مالعإلا لئاسو يف اهمادختسال )ةيمالعإلا تابلطتملا نم اهريغو يدانلاو

 ةبولطملا تافلملا يدانلا رفوي مل لاح يف .)اهريغو تاعوبطم ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ،ينورتكلإ

 .ةدوجلا طبض تاءارجإ بسح ةمارغ ضرف متيس ،ددحملا دعوملا يف

 ةيمسرلا تابيردتلا .16

 :يلاتلا بسح قيرفلل يمسرلا بيردتلا روضح مالعإلا لئاسول قحي  1.16

 نأ ىلع ،ةلماك ةيبيردتلا ةصحلا روضح مالعإلا لئاسو عيمجل قحي :حوتفملا بيردتلا 1.1.16

 ،نييمالعإلا ةصنم :نويفحصلا( تايرابملا يف مهل ةصصخملا نكامألاب مازتلالا متي

 زكرملا ،ةينالعإلا تاحوللا فلخ :نوروصملا /ةطلتخملا ةقطنملا ،يمالعإلا زكرملا

 ةصنم ،بعلملا ضرأ :قوقحلل ةكلاملا تاونقلاو ثبلا ةهج ولسارم ،)يمالعإلا

 )ةطلتخملا ةقطنملا ،يمالعإلا زكرملا ،نييمالعإلا

 ةيبيردتلا ةصحلا نم ىلوألا ةقيقد 15ـلا روضح مالعإلا لئاسول قحي :قلغملا بيردتلا 2.1.16

 .بيردتلا قلغ قيرفلا ررق لاح يف

 ديعاومب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارو قوقحلا باحصأ تاونقلا غالبإب يدانلا مزتلي 3.1.16

 ةحوتفم تابيردتلا ناك اذا ام ديكأتلا عم ،ةيرهش لوادج يف تابيردتلا ةماقإ ناكمو

 .ةقلغم مأ

 ةينمزلا ةرتفلا يف دجاوتلا يف مالعإلا لئاسول حامسلاب يدانلا مازتلا مدع لاح يف 4.1.16

 صخي امبو ،ةدوجلا طبض تاءارجإ بسح ةيلام ةمارغ قيبطت متيس ،مهل ةصصخملا

 طابضنالا ةنجلل ةلأسملا لوحت تابيردتلا روضح نم قوقحلا باحصأ تاونقلا عنم

 .ةرشابم
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 نمألاو لوخدلا حيرصتو دامتعالا- عباسلا لصفلا

 دامتعالا .17

 حنم ىلع ةقفاوملا نع ةلوؤسم ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا دعت 1.17

 ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلع دامتعالا تابلط عيمج رمت نأ بجيو .دامتعالا تاقاطب نيروصملاو نييمالعإلا

 لكشب دامتعالا حئاول ىلع عالطالا ىجري ،تامولعملا نم ديزمللو .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل

 .لصفنم

 عقوملا ربع ميدقتلا مالعإلا لئاسول ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا حيتت 2.17

 مل يتلا دامتعالا تابلط ةيلوؤسم ةطبارلا لمحتت الو  uaeproleague.aeةطبارلل ينورتكلإلا

 .مهدامتعاب ةصاخلا تاءارجإلا ةعباتم دارفألل زوجيو .اهتاءارجإ لمكتست

 نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا مزتلت ،ةفيضتسملا ثبلا تاهج وأ ةهجل ةبسنلاب 3.17

 نع ةلوؤسملاو ثبلا ةهجل ةعباتلا ةيسيئرلا لصاوتلا ةهجل دامتعالا تاقاطب ميلستب ةيتارامإلا

 .لمعلا مقاط ىلع دامتعالا تاقاطب عيزوت

 عاديإ متيو .يتارامإ مهرد 500 اهردق ةمارغ عيقوت ىلإ دامتعالا ةقاطب نادقف يدؤي 4.17

 درجمبو .)8 مقر قحلملا( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب صاخلا يفرصملا باسحلا يف ةمارغلا

 جذومن عم ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا دادسلا لاصيإ ميلست بجي ،ةمارغلا دادس
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 لاصيإل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار مالتسا درجمب ةديدج دامتعا ةقاطب جارختسا متيو .ديدج بلط

 .هلامكتسا مت يذلا ديدجلا بلطلا جذومنو دادسلا

 دامتعالا ةقاطب نأ ًاملع .تاقوألا عيمج يف اهراهظإو دامتعالا ةقاطب لمح بجي 5.17

 .ليوحتلاو لقنلل ةلباق ريغ ةجرختسملا

 اهل حرصملا تاياغلل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ةرداصلا دامتعالا ةقاطب مادختسا بجي 6.17

 ةفاك اهل عباتلا ةهجلاو ةقاطبلا هذه لماح لمحتي كلذ ةفلاخم لاح يفو ،طقف ةطبارلا لبق نم

 .ةينوناقلا ةيلوؤسملا

 ،تالجم ،فحص( طقف ةدمتعملا ةيمالعإلا تاسسؤملا يلثممل دامتعالا تاقاطب ردصت 7.17

 ).. يمقر مالعإ ،تالاكو ،ةيمسر ةينورتكلإ عقاوم ،تاعاذإ ،تاونق

 :ثبلا تاهجو يمقرلا مالعإلا مقطأو نيروصملا ناصمق .18

 تاقاطب ىلإ ةفاضإلاب ،اودتري نأ ثبلا مقطأو يمقرلا مالعإلا مقاطو نيروصملا ىلع بجي 1.18

 تايلمعلا ةقطنم قاطنو بعلملا ىلإ مهلوخد دنع ةيطغتلل ةصصخملا ناصمقلا ،دامتعالا

 يف يأ( ىرخأ سبالم ةيأ ناصمقلا قوف سبلي الأ بجيو .ةيئرمو ةرهاظ لظت نأ ىلع ،ةماعلا

 موقي لسارملا ناك اذإ الإ )ىرخأ سبالم يأ قوف ناصمقلا ءادترا بجي ،ءيسلا سقطلا ةلاح

 .)ةزجوملا تالباقملا( رشابم ريرقت ريوصتب

 نم درف /روصم لك لصحي .دامتعالا تاقاطب عم مسوملا ةيادب يف ناصمقلا عيزوت متي 2.18

 ةطبار تاقباسم عيمج يف همادختسال دحاو صيمق ىلع ةدمتعملا ةيمالعإلا تاسسؤملا

 ةيذيفنتلا ةرادإلا غالبإ ةينعملا ةهجلا ىلع بجي ،صيمقلا نادقف لاح يف .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 هصيمق نع الدب اصيمق بلطي يذلا  صخشلا ىلع نيعتي .ًاروف كلذب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل

 ءيسي ثبلا وأ يمقرلا مالعإلا مقاط/روصم يأ .مهرد 200 اهردق ةيلام ةمارغ عفد عئاضلا

 ضرعتيس ،مادختسا ءوس وأ قرخ تالاح يأ وأ رخآ صخشل هتراعإ كلذ يف امب صيمقلا مادختسا

 .صيمقلاو دامتعالا ةقاطب بحس ىلإ

 نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا موقت ،ةفيضتسملا ثبلا تاهج/ةهجب قلعتي اميف 3.18

 ثبلا تاهج/ةهج ىدل ةيسيئرلا لاصتالا ةهج ىلإ ناصمقلا نم نيعم ددع ميلستب ةيتارامإلا

 .ثبلا مقطأ ىلع ناصمقلا عيزوتب هرودب موقيل

  :يلي امك ناصمقلا صيصخت يغبني 4.18
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 ناصمقلا ميماصت
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 نييمالعإلا ةصنم ركاذت .19

 .نييمالعإلا ةصنم دعاقمل ركاذت رادصإ فيضملا يدانلا ىلع بجي 1.19

 تاداتسإلا حئاول نم 4-17 مقر ةداملل ًاقفو نييمالعإلا ةصنم دعاقم نم دعقم لك ميقرت بجي 2.19

 مقرلل ًاقفو ركاذتلا ميقرت بجي ،كلذ ىلعو .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب ةصاخلا

 .نييمالعإلا ةصنم دعاقم ىلع دوجوملا

 ىلع لوصحلا نييمالعإلا ةصنم يف سولجلا يف نوبغري نيذلا نييمالعإلا ةفاك ىلع بجي 3.19

 ةصنم يف سولجلاب يمالعإ يأل حامسلا متي نلو .نييمالعإلا ليجست بتكم نم مهركاذت

 .طقف دامتعالا ةقاطب لمحي ناك اذإ نييمالعإلا
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  ةروظحملا قطانملا .20

 دعب وأ اهءانثأ وأ ةارابملا لبق بعللا ناديم ىلإ لوخدلاب ةيمالعإ ةليسو يأل حامسلا متي نل  1.20

 ددحملا تقولا يف ةلومحملا ةفيضتسملا ثبلا ةهج اريماك الإ كلذ نم ىنثتسي الو .اهئاهتنا

 .اهل

 .ريهامجلا تاجردمو بعلملا دودح نيب ةءورقملا مالعإلا لئاسو يلثمم دوجوب حمسي ال  2.20

 يلسارم ءانثتساب ،ريهامجلا تاجردمو بعلملا دودح نيب ةعاذإلا يلسارم دوجوب حمسي ال  3.20

 .13  مقر ةداملل اقبط ةقباس ةقفاوم ىلع اولصح نيذلا ثبلا تاهج

 نيروصملل الإ ريهامجلا تاجردمو بعلملا دودح نيب ةدوجوملا ةقطنملا ىلإ لوخدلاب حمسي ال 4.20

 نكامألا يف مهلامعأ ذيفنتب اوموقي ىتح ةفيضتسملا ثبلا ةهج يفظوم وأ نيدمتعملا

 .مهل ةصصخملا

 قفن ىلإ لوخدلاب مالعإلا لئاسو يلثمم نم لثمم يأل حامسلا لاوحألا نم لاح يأب زوجي ال 5.20

 ،اهئاهتنا دعب وأ اهءانثأ وأ ةارابملا لبق ةيمسرلا قطانملاو نيبعاللا سبالم فرغو نيبعاللا

 لوخد دنع نيبعاللا قفن يف اهل حرصملا ةفيضتسملا ثبلا ةهجل ةعباتلا تاريماكلا ءانثتساب

 .توصلل ليجست ىلع اريماكلا لمشت ال ثيحب ةارابملا ءدب لبق بعلملل نيبعاللا

 نم تقو يأ يف حامسلا زوجي الو .نيلوؤسملاو نيبعاللا ىلع ةينفلا ةقطنملا لوخد رصتقي 6.20

 وأ لخاد روصم يأ وأ اريماك لماح وأ اريماك يأ دوجوب )اهئاهتنا دعب وأ ةارابملا لبق( تاقوألا

 .ةينفلا ةقطنملا مامأ

 .ةطلتخملا ةقطنملا ىلإ لوخدلا نييفارغوتوفلا نيروصملل حمسي ال 7.20

  ةينمألا تاءارجإلا .21

 ةفاكل ةمزاللا ةينمألا تابيترتلا عيمجو نمألا يلوؤسم ريفوت ةيلوؤسم فيضملا يدانلا لمحتي 1.21

 ةدمتعملا مالعإلا لئاسوب نيلماعلا ريغ نم صخش يأ لوخد مدع نامضل ةيمالعإلا قفارملا

 مالعإلا قفارم ىلإ طقف ةدمتعملا مالعإلا لئاسو لوخد نامض ىلإ ةفاضإلاب ،قفارملا هذه ىلإ

 .ةحئاللا هذه يف هيلع صوصنم وه امك ةصصخملا

 ةصنمو يمالعإلا زكرملا :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،نيمأت ىلإ جاتحت يتلا قفارملا لمشت 2.21

 يجراخلا ثبلا تابرع ةقطنمو ةيفحصلا تارمتؤملا ةقطنمو ةطلتخملا ةقطنملاو نييمالعإلا

 .اهريغو تاجردملا يف تاريماكلا عقاوم ،تاهويدتسالا قطانمو
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 لقنلا ةيلمع لالخ ينويزفلتلا لقنلا تابرع ةقطنم يف نمألا ريفوت فيضملا يدانلا ىلع نيعتي 3.21

 لقألا ىلع دحاو موي لبق ةزهاجو ةفيظن ينويزفلتلا لقنلا ةقطنم نوكت نأ بجي .ينويزفلتلا

 دعب  نيتعاس ىتحو ةارابملا قالطنا نم تاعاس 6 لبقو ،ةارابملا موي يف .ةارابملا موي نم

 نوكت نأو نمأ يطباضب لقألا ىلع ةنمؤم ينويزفلتلا لقنلا ةقطنم نوكت نأ بجي ،اهتياهن

 .تاداتسالا ةحئال يف تافصاوملا بسحب زجاوحلاب ةطاحم
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 لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نويفارغوتوفلا نوروصملا- نماثلا لصفلا

 بعلملاب ةطيحملا ةقطنملا ىلإ لوخدلا .22

 قيرط نع بعلملاب ةطيحملا ةقطنملا ىلإ اولخدي نأ نييفارغوتوفلا نيروصملا ىلع بجي 1.22

 .طقف كلذل صصخملا جرخملا/لخدملا

 ةقطنملا ىلإ اولخدي نأ لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأ / نييفارغوتوفلا نيروصملل نكمي 2.22

 يأ لوخدب حمسي نلو ةارابملا قالطنا لبق نيتعاس نم ًءادتبا تقو يأ يف بعلملاب ةطيحملا

 يطوش نيب ةحارتسا يف طقف لوخدلاب مهل حمسيو ،ةيادبلا ةرفاص دعب بعلملا نيروصملا نم

 .ةارابملا

 قيرفلا ءامحإ ءانثأ لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملا عقوم .23

 مهنكامأ يف لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نويفارغوتوفلا نوروصملا ىقبي نأ بجي 1.23

 يف( قيرفلا ءامحإ ةيلمع ءانثأ ىمرملا فلخ ةدوجوملا ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحوللا فلخ

 دكأتلا نيروصملا يبقارم ىلع بجيو .)ةارابملا قالطنا لبق ةقيقد 20و ةقيقد 50 نيب ام ةرتفلا

 ةكدو ةينفلا ةقطنملا مامأ ،يمسرلا روصملا ءانثتساب ،نييفارغوتوف نيروصم دوجو مدع نم

 .عبارلا مكحلا

 نأ )تايحالصلا بسحب( لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملل نكمي 2.23

 بجيو .ةقيقد ةرشع سمخب ةارابملا ءدب لبق ،5 مقر لكشلاب حضوم وه امك مهنكامأ اوذخأي

 لوؤسملا لالخ نم كلذو ،ةتقؤملا زجاوحلا وأ لابحلا عضو نم دكأتلا فيضملا يدانلا ىلع

 ةيادب قرفلاو ةارابملا ماكح مامأ مئاد لكشب ايلاخ رورملا قيرط نوكي ثيحب يدانلل يمالعإلا

 يف لابحلا يلماح نم ٍفاك ددع ريفوت بجيو .بعلملا يف مهفافطصا نكامأ ىتح قفنلا نم

 .)4-2-5 مقر ةرقفلا عجار( لابحلا مادختسا مت لاح

 نم تقو يأ يف لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نويفارغوتوفلا نوروصملا قيعُي الأ بجي 3.23

 مكح ةينقت ماظن وأ/و عبارلا مكحلا ةلواط راوجب ةدوجوملا ةفيضتسملا ثبلا ةهج تاقوألا

 لبق نيقيرفلا ريوصتو ةحفاصملا مسارم ءانثأ ةلومحملا اهتاريماك وأ دعاسملا ويديفلا

 .ةارابملا

 ،ماكحلاو نيقيرفلا يدئاق نيب ةعرقلا ءارجإ دعبو ةحفاصملا مسارم نم نيقيرفلا ءاهتنا دعب 4.23

 نأ )تايحالصلا بسحب( لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملا ىلع بجي

 .ىمرملا فلخ ةدوجوملا ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحوللا فلخ ىلإ اوكرحتي
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 قحي ،كلذ ةفلاخم لاح يف .اهل ةبحاصملا ثادحألاو ةارابملا ريوصتل فتاهلا مادختساب حمسي ال 5.23

 .فلاخملا صخشلا نم دامتعالا ةقاطب بحس ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةارابملا ءانثأ لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملا عقاوم .24

 ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملا عقاوم حضوي يذلا 6 مقر لكشلا ةعجارم ىجري 1.24

 ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملل حمسي نل .ةارابملا ءانثأ لجسُملا ينويزفلتلا

 اهمامأ اوفقي الأ مهيلع بجيو ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحوللا مامأ لمعلاب لجسُملا ينويزفلتلا

 الاجم اوكرتي نأ اضيأ نييفارغوتوفلا نيروصملا ىلع بجيو .تقو يأ يفو لاكشألا نم لكش يأب

 .نيرخآلا نيلوؤسملا وأ ماكحلا تاهيجوتل اقبط ةينكرلا تابرضلا يبعالل ايفاك

 بسحب ةينورتكلإلا تاحوللا فلخ نييفارغوتوفلا نيروصملل دعاقم ريفوت ةيدنألا ىلع 2.24

 .تاداتسالا ةحئال يف ةبولطملا تافصاوملا

 يف مهعقاوم اوريغي نأ لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملل نكمي 3.24

 .نكمأ نإ ،يفاضإلا طوشلا ةيادب لبق ةحارلا ءانثأ وأ طقف نيطوشلا نيب ام ةحارتسا
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 دحأ نم اوكرحتي نأ لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملل نكمي 4.24

 هدنع تهتنا يذلا رخآلا فرطلا ىلإ ، حيجرتلا تالكرل تايرابملا لوصو لاح يف ،بعلملا فارطأ

 .ةبعللا

 نم جورخلا ىلإ لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نويفارغوتوفلا نوروصملا جاتحا اذإ 5.24

 نكمي ،جرخملل هجاوملا بناجلاب نيدوجوم اوناكو ةارابملا ريس ءانثأ بعلملاب ةطيحملا ةقطنملا

 .مهعقومل جرخم برقأ نم اورداغي نأ مهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةارابملا دعب لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملا عقاوم .25

 ةقطنملا لوخدب لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملل حمسي ال 1.25

 ريوصتلا مقطأو نييفارغوتوفلا نيروصملا جورخ نم فيضملا يدانلا دكأتي نأ بجيو .ةينفلا

 ،طقف كلذل صصخملا جورخلا ذفنم قيرط نع بعلملاب ةطيحملا ةقطنملا نم لجسُملا ينويزفلتلا

 .)7 مقر لكشلا ( نيروصملا يبقارم فارشإ تحت كلذو
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 نييمالعإلا ةصنم .26

 ةصنم يف نيدوجوملا نييفارغوتوفلا نيروصملل دعاقملا نم ددحم ددع صيصخت متي 1.26

 .تايرابملا عيمج يف نييمالعإلا

 ،نييمالعإلا ةصنم دعاقم دحأ نم لمعلا يف نوبغري نيذلا ،نييفارغوتوفلا نيروصملا ىلع بجي 2.26

 يوتحتو .مالعإلا لئاسو ليجست بتكم نم مهب ةصاخلا نييمالعإلا ةصنم ةركذت ىلع لوصحلا

 ةيقبسأب نييمالعإلا ةصنم ركاذت عيزوت متيو .روصملاب صاخلا دعقملا مقر ىلع ركاذتلا عيمج

 .ًالوأ بلطي نمل ةمدخلا ميدقت أدبمل ًاقيبطتو زجحلا

 هوراتخي تقو يأ يف مهل ةصصخملا مهدعاقم ىلإ اوبهذي نأ نييفارغوتوفلا نيروصملل نكمي 3.26

 .ةارابملا ريس ءانثأ نيسلاج اولظي نأ ىلع

 مدع ىلع صرحلا نييمالعإلا ةصنم نم لمعلا يف نيبغارلا نييفارغوتوفلا نيروصملا ىلع 4.26

 .نيلسارملاو نييفحصلل جاعزإ يأ يف ببستلا

 .نييمالعإلا ةصنم يف ةلجسم وأ ةرشابم ةينويزفلت تاءاقل يأ ءارجإب حمسي ال 5.26

 ةطلتخملا ةقطنملا .27

 .ةطلتخملا ةقطنملا لوخدب ،يمسرلا روصملا ءانثتساب ،نييفارغوتوفلا نيروصملل حمسي ال 1.27

 .ةطلتخملا ةقطنملا يف دجاوتلا لجسُملا ينويزفلتلا ريوصتلا مقطأل حمسي 2.27
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 ةطلتخملا ةقطنملا يف دجاوتلاب لسارمو دحاو ويديف روصم :يمقرلا مالعإلا مقاطل حمسي 3.27

 .نوفوركيامو اريماكب تاءاقللا ءارجإ نوكي نأ ىلع

 .ويديف وأ ايفارغوتوف اريوصت تاءاقللا ريوصتل فتاهلا ةزهجأ مادختساب حمسي ال 4.27

 دعب نع مكحتلا تاذ اريماكلا مادختسا .28

 ،ةرشابم كابشلا فلخ دعب نع مكحتلا تاذ اريماك عضو يف يفارغوتوفلا روصملا بغر لاح يف 1.28

 قالطنا لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار  لبق نم نينيعملا ةارابملا يلوؤسم راطخإ هيلع بجي

 عيمج يفو .ةارابملا مكحل ددصلا اذه يف يئاهنلا رارقلا عجريو .لقألا ىلع ةعاسب ةارابملا

 ريس ءانثأ تاليدعت يأ ءارجإ وأ اريماكلا عقوم رييغت يفارغوتوفلا روصملل قحي ال ،لاوحألا

 .ةارابملا

 قاطن لخاد ىمرملا ةكبش فلخ برقم لماح ىلع دعب نع مكحتلا تاذ اريماكلا تيبثت بجي 2.28

 اهجراخ وأ ىمرملل ةقصالم وأ ىمرملا ةكبش لخاد عضوت نأ نكمي الو )مس 7.32( ىمرملا ضرع

 .ةرشابم اهراوجب وأ

 ىلع نوكت نأ وأ ةضراعلا وأ ىمرملا مئاوق ىلع تاريماكلا هذه قصلت الأ بجي ،كلذ ىلع ةوالع 3.28

 .ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحوللا قوعي عافترا

  يداحألا لماحلا مادختسا .29

 تاذ اريماك مادختسا ةلاح ءانثتساب يثالثلا لماحلا سيلو يداحألا لماحلا مادختساب طقف حمسُي 1.29

 .45 مقر ةداملا يف ةروكذملا دعب نع مكحتلا

 اريماكلا شالف .30

 .ةارابملا ءانثأ شالفلاب ريوصتلاب حمسي ال 1.30
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 ثبلا قوقحل ةكلاملا ريغ تاهجلا- عساتلا لصفلا

  ةارابملا تاطقل .31

 لوصحلل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم حيرصت ىلإ ثبلا قوقح كلمت ال يتلا تاهجلا جاتحت  1.31

 .ةارابملا تاطقل ىلع

  داتسالا لوخد .32

 ءانثأو لبق هب ةطيحملا ةقطنملا وأ بعلملا ضرأ لوخدب ثبلا قوقح كلمت ال يتلا تاهجلل حمسي نل 1.32

 .ةارابملا دعبو

 زوجي ،سبللا بنجتلو .تاجردملا ىلإ مهتادعمب لوخدلاب ثبلا قوقح كلمت ال يتلا تاهجلل حمسي نل 2.32

 .مهتادعم نود تاجردملا لوخد مهل

 لوصحلا ثبلا قوقح كلمت ال يتلا تاهجلل زوجي ،نييمالعإلا ةصنم يف ةرغاش دعاقم ترفوت اذإ  3.32

 تقولا نم )20( ةقيقد نيرشع لبق مالعإلا لئاسو ليجست بتكم نم نييمالعإلا ةصنم ركاذت ىلع

  .مهتادعمب نييمالعإلا ةصنم لوخد مهل زوجي الو .ةارابملا ةيادبل ددحملا

 ةدهاشم مهل زوجي امك مهتادعمب يمالعإلا زكرملا لوخد ثبلا قوقح كلمت ال يتلا تاهجلل زوجي  4.32

 .يمالعإلا زكرملا يف ةارابملا ثادحأ
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 ةيمقرلا قوقحلا – رشاعلا لصفلا

 :تايرابملا ثبل ةيمقرلا قوقحلا .33

 :فيرعت 1.30

 نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا تايرابم ضرع يف قحلا يه تايرابملا ثبل ةيمقرلا قوقحلا

 ،لصفلا اذه لالخ نم .تاقيبطتلاو يعامتجالا لصاوتلا تاكبشو ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع ةيتارامإلا

 .مالعإلا لئاسوو ةيدنألا مث قوقحلا باحصأل ةحونمملا ةيمقرلا قوقحلا ديدحت متيس

 :تايرابملا ثبل ةيمقرلا قوقحلا باحصأ 2.30

 ثب لمشت ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم ثب قح ةيمقرلا قوقحلا ةكلام تاهجلا كلمت

 دودحلا لخاد يرجت يتلا ثادحألا ،ةارابملا تقو لالخ تاطقللا ،تايرابملا دعبو لالخ تاصخلملا ،تايرابملا

 15ب ةارابملا دعب امل قئاقد 5ب ةارابملا لبق :يرصحلا نامزلا( )بعلملا :يرصحلا ناكملا( ةيرصحلا

 .)ةقيقد

 :ةيدنألا 3.30

 :تاصخلملا 1.3.33

 ربع اهثبو ةدحاولا ةارابملل نيتقيقد ىلع ديزي ال امب تايرابملا تاصخلم ضرع ةيدنألل قحي

 ءاهتنا نم لقألا ىلع ةعاس 48 دعب بويتوي ىلع ةيمسرلا ةانقلا وأ يدانلل يمسرلا عقوملا

 .ةيراجت تسيلو ةيجيورت ضارغأل نوكت نأ ةطيرشو ةارابملا

 :تاءاقللا 2.3.33

 يمسرلا عقوملا يف اهثبل ةارابملا دعب نيبعاللا عم ةروصم تاءاقل ءارجإ ةيدنألل قحي

 يف تاءاقللا ىرجت نأ ىلع يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع ةيمسرلا تاحفصلا وأ يدانلل

 .ًارصح ةطلتخملا ةقطنملا

 :بعلملا ثادحأو ءاوجأ دصر 3.3.33

 ،سبالملا فرغ ريوصت :لمشت يتلاو ةارابملل ةبحاصملا ءاوجألا نم تاطقل ثب ةيدنألل قحي

 .يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع ةيمسرلا يدانلا تاحفص ربع ريهامجلا ،قيرفلا لوصو
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 :ةارابملا تاطقل 4.3.33

 ىلع اهتاحفص ربع اهثبو ةارابملا نم تاطقل يأ ريوصت لاكشألا نم لكش يأب ةيدنألل قحي ال

 طبض تامارغ ضرف متيس ،طرشلا اذهب يدانلا لالخإ لاح يف .يعامتجالا لصاوتلا تاكبش

 .يدانلل ةيمقرلا ةيطغتلا قح نع دامتعالا بحس عم ةدوجلا

 :حيرصتلا 5.3.33

 لصاوتلا عقاوم ىلع ةيمسرلا هتاحفص ىلع ةيطغتلا ةطخ لاسرإ يدانلا ىلع نيعتي

 خيرات نم عوبسأ لبق لقألا ىلع ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارب مالعإلا مسقل يعامتجالا

 نم ةقفاوم هيدل نكت ملام ةيمسرلا هتاحفص ىلع ثبلاب يدانلل حامسلا متي نل .ةارابملا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 :ةيمالعإلا تاسسؤملا 4.30

 ةطبارو ةيمقرلا قوقحلا باحصأ لبق نم تاقفاوملا تذخأ دق نكت ملام ةيمالعإ ةسسؤم يأل قحي ال

  .ةيرصحلا دودحلا نمض نم هالعأ اهركذ مت تاطقل يأ ضرع وأ ثب ةيتارامإلا نيفرتحملا

 :)ةينويزفلتلا تاونقلا ( يئرملا مالعإلا 1.4.33

 كلذو ةينورتكلإلا ةيطغتلا نأشب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل بلط ميدقت ةيمالعإلا ةسسؤملا ىلع نيعتي

 قح وه اهنم تاطقل وأ تايرابملا ثب نأ ًاملع . ىصقأ دحك ةارابملا دعوم نم عوبسأ ىلع لقت ال ةدم يف

 لماحل حامسلا متي الو ةينورتكلإلا ةيطغتلل ةصاخ دامتعا ةقاطب رادصإ متي .ةيمقرلا قوقحلا باحصأل يرصح

 .اهل ةبحاصملا ثادحألا وأ ةارابملا يف ويديفلا ريوصتب يئرملا مالعإلا ةقاطب

 ةمزاللا تاقفاوملا ذخأب مايقلا ةهجلا ىلع بجي ةيفاضإلا قوقحلا ضعب ىلع لوصحلا يف ةبغرلا لاح يفو

 دامتعالا بحس ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل قحي  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارو قوقحلا باحصأ لبق نم

 عم اهيلع قفتملا تايحالصلا عم قفاوتي امب وأ ةينورتكلإلا ةيطغتلا يف ةددحملا طورشلاب لالخإلا لاح يف

 .ةيمقرلا قوقحلا باحصأ

  :)تالجملاو دئارجلاو فحصلا ( عوبطملا مالعإلا 2.4.33

 كلذو ةينورتكلإلا ةيطغتلا نأشب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل بلط ميدقت ةيمالعإلا ةسسؤملا ىلع نيعتي

 قح وه اهنم تاطقل وأ تايرابملا ثب نأ ًاملع .  ىصقأ دحك ةارابملا دعوم نم عوبسأ ىلع لقت ال ةدم يف
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 لماحل حامسلا متي الو ةينورتكلإلا ةيطغتلل ةصاخ دامتعا ةقاطب رادصإ متي . ةيمقرلا قوقحلا باحصأل يرصح

 نيفرتحملا ةطبارل قحي .اهل ةبحاصملا ثادحألا وأ ةارابملا يف ويديفلا ريوصتب عوبطملا مالعإلا ةقاطب

 عم قفاوتي امب وأ ةينورتكلإلا ةيطغتلا يف ةددحملا طورشلاب لالخإلا لاح يف دامتعالا بحس ةيتارامإلا

 .ةيمقرلا قوقحلا باحصأ عم اهيلع قفتملا تايحالصلا

 لصاوتلا تاكبش ىلع ةيمسرلا تاحفصلاو ةينورتكلإلا عقاوملا ( ينورتكلإلا مالعإلا 3.4.33

 يعامتجالا لصاوتلا تاكبش وأ ينورتكلإلا عقوملا ريدت يتلا ةسسؤملا ىلع نيعتي :)يعامتجالا

 ،ريهامج ( ةارابملل ةبحاصملا ثادحألا ةيطغتل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم حيرصت ىلع لوصحلا

 وأ تايرابملا ثب نأ ًاملع ةارابملا دعوم نم عوبسأ ىلع لقت ال ةدم لبق كلذو )تايلاعف ،تاءاقل

 ةيطغتلل ةصاخ دامتعا ةقاطب رادصإ متي .ةيمقرلا قوقحلا باحصأل يرصح قح وه اهنم تاطقل

 ةددحملا طورشلاب لالخإلا لاح يف دامتعالا بحس ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل قحي .ةينورتكلإلا

 ..ةيمقرلا قوقحلا باحصأ عم اهيلع قفتملا تايحالصلا عم قفاوتي امب وأ ةينورتكلإلا ةيطغتلا يف

 

 ،يمقر مالعإك تايرابملل اهتيطغت جمانرب نع ةيعوبسأ ةطخ ميدقت ةيمالعإلا تاهجلا ىلع نيعتي 5.30

 نم يأ دجاوت ضفر ةطبارلل قحيو بعالملا يف ةرفوتملا تاحاسملا ىلع ًءانب ةقفاوملا حنم متيسو

 .ددحملا تقولا يفو هالعأ ةروكذملا ةطخلا ميدقتب اهمازتلإ مدع لاح يف بعالملا يف ةيمالعإلا تاهجلا
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  ةيلاملا ماكحألا- رشع يداحلا لصفلا

 فيلاكتلا .34

 ،اهذيفنتو ةحئاللا هذهل لاثتمالاب ةقلعتملا فيلاكتلا عيمج ةيلوؤسم فيضملا يدانلا لمحتي 5.30

 .كلذ فالخ ركذي مل ام

  



 

 
40 

 ةماع ماكحأ- رشع يناثلا لصفلا

 ةيبيدأتلا تاءارجإلا .35

 ةطبارب ةصاخلا ةدوجلا ةبقارم تاءارجإل اقفو ةحئاللا هذه كاهتنا تالاح عم لماعتلا متي  1.35

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاميمعتو ،ةلصلا تاذ تاقباسملا حئاولو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا

 اهيدل ناك وأ/و - تاكاهتنا يأ ثودح يف تباترا اذإ قيقحت حتف ةطبارلا ةرادإ سلجمل قحي  2.35

 .ةحئاللا هذهل - كلذب ملع

 ،ةلصلا تاذ تاقباسملا حئاولل تاكاهتنا يأ ثودح لاح يف ةدوجلا طبض تامارغ ضرف زوجي  3.35

 ةدوجلا ةبقارم تاءارجإل اقفو ،اهب ةصاخلا تاميمعتلاو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار حئاولو

 .ةطبارلا يف ةعبتملا تاءارجإلل اقفو تامارغلا هذه دض ةمدقملا تاضارتعالا عم لماعتلا متيو

 ةقاطب بحست ،مالعإلا لئاسو يلثمم دحأ لبق نم حئاوللا هذه ماكحأ كاهتنا لاح يف  4.35

 .مسوملا ةياهن ىتح هب ةصاخلا دامتعالا

 ةصاخ ماكحأ .36

 مالعإلا لئاسو وأ/و يدانلا لبق نم ةمدقم تابلط ةيأ ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا دمتعت نأ بجي 1.36

 لبق ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلا تابلطلا هذه مدقت نأ ىلع ،حئاوللا هذه قاطن جراخ لمعلل

 .كلذ فالخ ركذي مل ام ،ةارابملا نم لقألا ىلع نيعوبسأ

 :ضيوعتلاو ةيلوؤسملا .37

 ذيفنتب قلعتي اميف تامدخ مدقم وأ اهنع ةباينلاب ليكو وأ ثلاث فرط نييعت ةطبارلل قحي  1.37

 .ةلصلا تاذ حئاوللا يف ةدراولا ةطبارلا تامازتلا

 ،نيبعاللاو يدانلا نيب أشنت يتلا دوقعلا لوح عازنلا ةلاح يف اهتيلوئسم ةطبارلا يلخت  2.37

 ،ءالفكلا رصح نود كلذ لمشيو ( ثلاث فرط يأ وأ ءالكولا وأ نيلثمملا ،نيمدختسملا ،نيلوئسملا

 يأ وأ /و ةحئاللا هذه ذيفنتب قلعتي اميف ،)نيبعاللاو ءالكولا ،نييمالعإلا ،نيعنصملا ،نيدوزملا

 .اهبجومب ينعملا صخشلل ىرخأ تامازتلا يأو ةطبارلل ىرخأ حئاول

 فرط وأ/و اهئالفكو اهئالكوو ةطبارلا نع عافدلاو ءافعإ ،ضيوعتب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت  3.37

 ،اهيلثمم /اهلامع ،اهئاردم ،اهيفظوم ةفاكو ةطبارلا نع ةباينلاب وأ/و تامدخ مدقمك لمعي ثلاث

 وأ رئاسخ وأ تامازتلإ وأ تايلوؤسم وأ رارضأ يأ نع ةطبارلل نيعباتلا صاخشألا عيمجو اهئالكو

 )ةلوقعملا ةينوناقلا فيراصملا كلذ لمشيو( فيراصم وأ تامارغ وأ ىواعد وأ ،تابوقع وأ تاضيوعت
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 ،نيمدختسملا ،نيلوؤسملا ،نيبعاللا ،يدانلا مازتلإ مدعب قلعتت وأ أشنت يتلاو ةعيبط وأ عون يأ نم

 .ةطبارلا نم ةرداص ىرخأ ةحئال يأ وأ / و ةحئاللا هذهب نم يأب ءالكولا وأ نيلثمملا

 ةرهاقلا ةوقلاو اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا .38

 ربتعتو ،ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا نأشب ةمزاللا تارارقلا ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي 38.1

 وا ةيئاضقلا تاهجلا نم يأ ماما اهفانئتسا وا اهيلع ضارتعالا زوجي الو ةتابو ةيئاهن تارارقلا هذه لثم

 .ةيميكحتلا

 لثم ربتعتو ،ةئراطلا فورظلا وا ةرهاقلا ةوقلا تالاح يف ةمزاللا تارارقلا ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي 38.2

 وا ةيئاضقلا تاهجلا نم يأ ماما اهفانئتسا وا اهيلع ضارتعالا زوجي الو ةتابو ةيئاهن تارارقلا هذه

 .ةيميكحتلا

 دامتعالاو قيدصتلا .39

 سلجم لبق نم اهيلع قيدصتلاو اهدامتعا متو ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم ةحئاللا هذه دادعإ مت 39.1

 .30/06/2022 خيرات نم ًارابتعا اهب لمعلا متيو ةطبارلا ةرادإ
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 قحالملا

  يفيظولا فصولا :1 مقر قحلملا 

 :يدانلل يمالعإلا لوؤسملا 1.1

 مسوملا لبق ام تاريضحت

قرلا

 م

 دعوملا ةطشنألا

 يئاهنلا

 ىلع يداـنلا ضرأ ىلع ةـماـقملا تاـيراـبملا عيمجل نيعوطتملا داـمتعاو دـيدـحت 1

 :يلاتلا وحنلا ىلع ،مسوملا رادم

 ) لقألا ىلع دحاو( مالعإلا لئاسو ليجست بتكمل عوطتم •

 )لقألا ىلع دحاو( يمالعإلا زكرملا ودعاسم •

 )لقألا ىلع دحاو( نييمالعإلا ةصنم دعاسم •

 )لقألا يلع 16(-لابحلا مادختسا ةلاح يف- لابحلا ولماح •

  )لقألا ىلع ةعبرأ( نييفارغوتوفلا نيروصملا وبقارم •

 .)لقألا ىلع دحاو( نييساسألا نيبعاللا ةمئاق وعزوم •

  عيباسأ ةتس لبق

 لوؤــسملا عم مالعإلا لئاــسو قفارمل نيمزاللا نمألا يفظوم ددع ةــشقانم 2

 .نمألا ةكرشو يدانلاب صاخلا ينمألا

 

 ةعبرأ لبق .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىلإ اهلاسرإو ةبولطملا تامولعملا لامكتسا 3

 عيباسأ

 نيبعاللا ويدـيف طبارو TIFF  وأ JPEG ةـغيـــصب ةـيلاـع ةدوجب روـــص لاــــسرإ 4

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىلإ )امورك( نيلوؤسملاو

 

 عيباسأ ةثالث لبق
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 ةارابملا موي لبق ام تاريضحت

 يئاهنلا دعوملا ةطشنألا مقرلا

1 

 راـطخإ لاـــسرإو ةاراـبملا لـبق ماـقملا يفحـــصلا رمتؤملا دـعوم دـيدـحت

 مالعإلا لئاسو ىلإ يمسر

 24 نع لقي ال ام لبق

 ةماقإ دعوم نم ةعاس

  .رمتؤملا

 

2 
 عجار( ةاراـبملا لـبق ماـقت يتلا ةـيفحـــصلا تارمتؤملا قفارم ةـنياـعم

 )صحفلا ةمئاقب صاخلا قحلملا

 ةارابم لك لبق مايأ ةثالث

3 

 لـبق ماـقملا يفحـــصلا رمتؤملل ينفلا ريدـملا روـــضح نم دـكأـتلا

 .ةارابملا

 24 نع لقي ال ام لبق

 ةماقإ دعوم نم ةعاس

  .رمتؤملا

4 

 48  ىلع ديزي ال ام لبق ةارابملا لبق دقعني يذلا يفحصلا رمتؤملا رييستو ةرادإ

 ةارابملا دعوم نم ةعاس

 ةعبارلا لبق ام ىتح

 يذلا مويلا يف ءاسم

 ددحملا دعوملا قبسي

 ةارابملل

5 
 عيمج يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم تاريماكلا ططخم مالتـــسا

 يدانلا ضرأ ىلع ةماقملا تايرابملا

 ةارابملا موي

6 

 ةارابملا دعب ماقملا يفحــصلا رمتؤملل نيمجرتملا روــضح نم دكأتلا

 .يدانلا ضرأ ىلع ةماقملا تايرابملا يف

 24 نع لقي ال ام لبق

 ةماقإ دعوم نم ةعاس

 .رمتؤملا

7 

 كـلذو ينويزفلتلا ثـبلا تاـبرعب ةـــصاـخلا ةـيئاـبرهكلا ةـقاـطلا نم دـكأـتلا

 دوجو لاـح يف ةـطبارلا غالبإو يداـنلاـب صاـخلا ءاـبرهكلا ينف قيرط نع

 .تاظحالم ةيأ

 تايرابملا لبق دحاو موي

 ضرأ ىلع ةماقملا

 .يدانلا

8 

 نوكت نأ بجي :ةظحالم( نييمالعإلا ةـــصنمب ةـــصاخلا ركاذتلا مالتـــسا

 ،)نييمالعإلا ةـــصنمب ةدوجوملا دـعاـقملل اـقفو ةـمقرم ةاراـبملا ركاذـت

 .يدانلا ضرأ ىلع ةماقملا تايرابملا عيمج يف كلذو

 نم تاعاس 4 لبق

 ةارابملا قالطنا

9 

 يف كلذو ،)3مقر قحلملا رظنا( مالعإلا لئاـسو ليجـست جذومن ةعابط

 .يدانلا ضرأ ىلع ةماقملا تايرابملا عيمج

 تايرابملا لبق دحاو موي

 ضرأ ىلع ةماقملا

 .يدانلا
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10 

 ،)ماهملا ةمئاقب صاخلا قحلملا عجار( مالعإلا لئاـــسو قفارم ةنياعم

 .يدانلا ضرأ ىلع ةماقملا تايرابملا عيمج يف كلذو

 تايرابملا لبق موي

 ضرأ ىلع ةماقملا

 .يدانلا

11 

 نيروــصملا لــصفل( زجاوحلا وأ/و لابحلا نم يفكي ام رفاوت نم دكأتلا

 يمــسرلا ءامحإلا ةرتف ءانثأ نيبعاللا نع ثبلا تاهجو نييفارغوتوفلا

 ةماقملا تايرابملا عيمج يف بعلملا ضرأ ىلإ قيرفلا جورخو قيرفلل

 نم دـكأـتلا بـجي ،ةـطلتخملا ةـقطنملل ةـبـــسنلاـبو ،يداـنلا ضرأ ىلع

 .)خلا .نييمالعإلا ةصنم ةقطنم نع مالعإلا لئاسو لصف

 تايرابملا لبق موي

 ضرأ ىلع ةماقملا

 .يدانلا
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 ةارابملا موي تاريضحت

 ةطشنألا تقولا

 )ماهملا ةمئاق عجار( مالعإلا لئاسو قفارم ةنياعم ةارابملا ةيادب لبق تاعاس 4

 ةطيحملا ةقطنملا( ايرورض كلذ ناك امثيح لابحلاو زجاوحلا عضو ةارابملا ةيادب لبق تاعاس 4

 دعاقم + ةطلتخملا ةقطنملاو نييمالعإلا ةصنم لخدمو بعلملاب

 .)خلا ،نيروصملا

 رمتؤملاب صاخلا يتوصلا ماظنلاو ءابرهكلا ينف دوجو نم دكأتلا ةارابملا ةيادب لبق تاعاس 4

 يف اهرفوت لاح يف بيكرتلا ةقبسم تالباكلا ينفو يفحصلا

 .بيكرتلا ءانثأ ينويزفلتلا ثبلا ةكرش مقاط عم يدانلا

 .مالعإلا لئاسو قفارم عيمج حتف ةارابملا ةيادب لبق تاعاس 3

  .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يمالعإلا لوؤسملا عم عامتجالا ةارابملا ةيادب لبق تاعاس 3

 ،ةيرصح تاءاقل نم ةارابملا يف قوقحلا باحصأ ةطشنأ نم دكأتلا ةارابملا ةيادب لبق تاعاس 3

 هذه ريفوتل زيهجتلا ىلع لمعلاو ةطشنألا نم اهريغو تاه ويدتسأ

 .بلاطملا

 ةطبارل يمالعإلا لوؤسملا عم مالعإلا لئاسو قفارم ةنياعم ةارابملا ةيادب لبق تاعاس 3

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 يمالعإلا زكرملاب مهعقاومب نيعوطتملا عيمج دوجو نم دكأتلا ةارابملا ةيادب لبق تاعاس 3

 .مالعإلا لئاسو ليجست بتكمو نييمالعإلا ةصنمو

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يمالعإلا لوؤسملا عم عامتجالا ةارابملا ةيادب لبق فصنو ناتعاس

 .ثبلا تاهجو

 ةيادب لبق قئاقد رـــشعو ناتعاـــس

 .ةارابملا

 ،يدانلاب ةصاخلا سبالملا ليدبت ةفرغل ثبلا تاهج ريوصت ةلاح يف

 ةطبارل يمالعإلا لوؤسملا يدانلل يمالعإلا لوؤسملا قفاري

 .ريوصتلا ءانثأ ثبلا ةهج ةيتارامإلا نيفرتحملا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار بتكم ىلإ نيعوطتملا دحأ عم باهذلا .ةارابملا ةيادب لبق ةقيقد 65

 عباتلا ةارابملا بقارم نم نييساسألا نيبعاللا ةمئاق ىلع لوصحلا .ةارابملا ةيادب لبق ةقيقد 60

 اهعيزوتل عوطتملل اهميلستو اهخسنو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل

 .ةماهلا تايصخشلا ةروصقمو مالعإلا لئاسو ىلع

 أدبي نأ لبق مهنكامأ يف زجاوحلاو لابحلا يلماح دوجو نم دكأتلا .ةارابملا ةيادب لبق ةقيقد 60

 .قيرفلل يمسرلا ءامحإلا
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 ىتح ةارابملا ةيادب لبق ةقيقد 55

 .اهقالطنا لبق ةقيقد 20

 نيروصملا زكرمت نم دكأتلل بعلملا بناج ىلع دجاوتلا

 ءامحإلا ةرتف ءانثأ مهنكامأ يف ثبلا تاهجو نييفارغوتوفلا

 .ةيمسرلا

 نم مهعقاوم ذخأل نييفارغوتوفلا نيروصملا/لابحلا يلماح هيجوت .ةارابملا ةيادب لبق ةقيقد 15

 .قيرفلا فافطصا لجأ

 نوفطصي ابعال 11 مهددع غلابلا نييساسألا نيبعاللا نأ نم دكأتلا ةارابملا ةيادب لبق قئاقد 5

 .قيرفلا ةكد مامأ ةيعامجلا ةروصلا طاقتلا لجا نم

 نيروصملاو نييمالعإلا ةصنم يف( مالعإلا لئاسو ةبقارم ةارابملا ءانثأ

 هذهل اقفو تايلمعلل مهلاثتما نامضو )ثبلا ةهجو نييفارغوتوفلا

  .ةحئاللا

 ذاختا يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يمالعإلا لوؤسملا ةدعاسم

  .رمألا مزل اذإ ةيحيحصتلا ريبادتلا

 يمالعإلا لوؤسملا موقي ،يدانلا ضرأ ىلع ةماقم ةارابملا تناك اذإ .ةارابملا ةيادب دعب ةقيقد 15

 ريس نامضل يمالعإلا زكرملاو نييمالعإلا ةصنم دقفتب يدانلل

 .ةسالسب لمعلا

 يمالعإلا لوؤسملا موقي ،يدانلا ضرأ ىلع ةماقم ةارابملا تناك اذإ .ةارابملا ءاهتنا لبق ةقيقد 15

 ةقطنملاو ةيفحصلا تارمتؤملا ةفرغ ةنياعمب ةارابملا ميظنتل

 نيفرتحملا ةطبارل يمالعإلا لوؤسملا هقفاريو ،ةطلتخملا

 .ةارابملا دعب لمعلل ةزهاج ةقطنملا نأ نم دكأتلل ةيتارامإلا

 لوؤسملا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يمالعإلا لوؤسملا رطخي ةارابملا ةياهن لبق قئاقد 5

 ةزجوملا تالباقملل نيبولطملا نيبعاللا ءامسأب يدانلل يمالعإلا

 تالباقملل نيبولطملا نيبعاللا يدانلل يمالعإلا لوؤسملا زهجي ةارابملا ةياهن روف

 ةزجوملا

 ريدملا يمالعإلا لوؤسملا قفاري ،هضرأ جراخ بعلي قيرفلا ناك اذإ ةارابملا ةياهن دعب قئاقد 10

 ةارابملا دعب ماقي يذلا يفحصلا رمتؤملل قيرفلل ينفلا

 ريدملا يمالعإلا لوؤسملا قفاري ،هضرأ ىلع بعلي قيرفلا ناك اذإ ةارابملا ةياهن دعب ةقيقد 25

 .ةارابملا دعب ماقي يذلا يفحصلا رمتؤملل قيرفلل ينفلا

 ةـياـهن دـعب لـقألا ىلع ةـقيقد 15

 ةارابملا

 ةقطنملا ربع نوجرخي نولوؤسملاو قيرفلا يبعال نأ نم دكأتلا

 .ةطلتخملا

 يمالعإلا لوؤسملا رضحي ،يدانلا ضرأ ىلع ةماقم ةارابملا تناك اذإ .ةارابملا دعب ةقيقد 45-60

 ةارابملا يلوؤسمو يلوؤسم عم ةارابملا دعب ماقي يذلا عامتجالا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل نيعباتلا
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 ةيمالعإلا قفارملا صحف ةمئاق :2 مقر قحلملا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا تاداتسالا ةحئال ًاضيأ عجار

 مالعإلا لئاسو ليجست بتكم 39.1

 صحفلا ةمئاق مقرلا

 :مالعإلا لئاسو ليجست بتكم تازيهجت .1

 .يمالعإلا زكرملا مامأ بتكملا نوكي نأ بجي •

 .دحاو دعقمو ةلواط ريفوت بجي •

 موي كلذ نم دكأتلا بجي( ،)ملق( ةباتكلا تاودأو مالعإلا لئاسو ليجست جذومن ريفوت بجي •

 .)ةارابملا

 .)ةارابملا موي كلذ نم دكأتلا بجي( نييمالعإلا ةصنم ركاذت •

•  

 :ةيداشرإلا تاحوللا .2

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار جذومن مادختساب بتكملل ةحضاو ةيداشرإ ةحول عضو •

 :يلاتلا بسح ةيداشرإ تاحول عضو •

 .يمالعإلا زكرملا ىلإ مالعإلا لئاسو ليجست بتكم نم ×

 .نييمالعإلا ةصنم ىلإ مالعإلا لئاسو ليجست بتكم نم ×

 .بعلملاب ةطيحملا ةقطنملا ىلإ هنمو نيروصملا لخدم ىلإ يمالعإلا زكرملا نم ×

 :ةيرشبلا دراوملا .3

 ثالثب ةارابملا قالطنا لبق كلذ نم دكأتلا بجي( لقألا ىلع دحاو عوطتم ريفوت بجي •

 .)تاعاس
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 يمالعإلا زكرملا  2.2

 صحفلا ةمئاق مقرلا

 :ةيداشرإلا تاحوللا .1

 نيفرتحملا ةطبار جذومن مادختساب يمالعإلا زكرملل ةحضاو ةيداشرإ ةحول عضو •

 .ةيتارامإلا

 :يلاتلا بسح ةيداشرإ تاحول عضو •

 .نييمالعإلا ةصنم ىلإ يمالعإلا زكرملا نم  ×

 .ةيفحصلا تارمتؤملا ةفرغ ىلإ يمالعإلا زكرملا نم ×

 .ةطلتخملا ةقطنملا ىلإ يمالعإلا زكرملا نم ×

 :يمالعإلا زكرملا ىلإ لوخدلا ذفانم .2

 رابك( صاخشألا نم مهريغو نييمالعإلا نيب لصفلل ةجاحلا بسح ةنمآلا زجاوحلا عضو بجي •

 .)ريهامجلاو ،قرفلاو ،نيبعاللاو ،ةماهلا تايصخشلاو ،ةماهلا تايصخشلا

 عم قيسنتلا متي ،كلذ ثودح مدع ةلاح يفو ،ينمألا مقاطلا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 .يدانلا صاخلا نمألا لوؤسم

 :قفارملا صحف .3

 .صخش نيثالثل يفكي امب تالواطلاو دعاقملا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 .ةيئاوهلا تافيكملا لمع نم دكأتلا •

 :ةينفلا تادعملا صحف .4

 ةارابملل ثب عم نويزفلت زاهج •

 .تنرتنإ •

 .يمالعإلا زكرملا ةقطنم يف حوضوب هضرع بجي ،يرس مقر ىلإ ةجاحلا تعد اذإ ×

 .ةارابملل يحلا ثبلا ضرعت نويزفلت ةشاش •

 ةيلوألا تافاعسإلا قودنص •

 :ةيرشبلا دراوملا .5

 ثالثب ةارابملا قالطنا لبق كلذ نم دكأتلا بجي( لقألا ىلع دحاو عوطتم ريفوت بجي •

 .)تاعاس
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 نييمالعإلا ةصنم 3.2

 صحفلا ةمئاق مقرلا

 :ةيداشرإلا تاحوللا .1

 نيفرتحملا ةطبار جذومن مادختساب نييمالعإلا ةصنمل ةحضاو ةيداشرإ ةحول عضو •

 .ةيتارامإلا

 .حوضوب ةمقرمو ةفيظن نييمالعإلا دعاقم نوكت نأ بجي •

 :يلاتلا بسح ةيداشرإ تاحول عضو •

Ø يمالعإلا زكرملا ىلإ ةيمالعإلا ةصنملا نم. 

Ø ةيفحصلا تارمتؤملا ةفرغ ىلإ ةيمالعإلا ةصنملا نم. 

Ø ةطلتخملا ةقطنملا ىلإ ةيمالعإلا ةصنملا نم. 

 :ةيمالعإلا ةصنملا ىلإ لوخدلا ذفانم .2

 رابك( صاخشألا نم مهريغو نييمالعإلا نيب لصفلل ةجاحلا بسح ةنمآلا زجاوحلا عضو بجي •

 .)ريهامجلاو ،قرفلاو ،نيبعاللاو ،ةماهلا تايصخشلاو ،ةماهلا تايصخشلا

 عم قيسنتلا متي ،كلذ ثودح مدع ةلاح يفو ،ينمألا مقاطلا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 .يدانلا صاخلا نمألا لوؤسم

 :قفارملا صحف .3

 ؛لقألا ىلع اصخش نيرشعل يفكي امب بتاكملاو تالواطلاو دعاقملا ريفوت نم دكأتلا •

 .لقألا ىلع صاخشأ ةرشعل يفكت بتاكم نودب دعاقم ريفوت بجيو

 :ةينفلا تادعملا صحف .4

 .تنرتنالا •

 .يمالعإلا زكرملا ةقطنم يف حوضوب هضرع بجي ،يرس مقر ىلإ ةجاحلا تعد اذإ ×

 .دعقم لكل ءابرهك حاتفم ريفوت •

 .ةارابملل ايح اثب ضرعت نويزفلت تاشاش •

 :ةيرشبلا دراوملا .5

 ثالثب ةارابملا قالطنا لبق كلذ نم دكأتلا بجي( لقألا ىلع دحاو عوطتم ريفوت بجي •

 .)تاعاس
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 ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق  4.2

 صحفلا ةمئاق مقرلا

 :ةيداشرإلا تاحوللا .1

 ةطبار جذومن مادختساب ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاقلل ةحضاو ةيداشرإ ةحول عضو •

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 :يلاتلا بسح ةيداشرإ تاحول عضو •

Ø يمالعإلا زكرملا ىلإ ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق نم. 

Ø ةطلتخملا ةقطنملا ىلإ ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق نم. 

 مادختساب ةيسيئرلا ةلواطلا ىلع نيبردملا ءامسأب ةحضاو ةيفيرعت تاحول عضو متي •

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار جذومن

 :ةيفحصلا تارمتؤملا ةعاق ىلإ لوخدلا ذفانم .2

 صاخشألا نم مهريغو نييمالعإلا نيب لصفلل ةجاحلا بسح ةنمآلا زجاوحلا عضو بجي •

 .)ريهامجلاو ،قرفلاو ،نيبعاللاو ،ةماهلا تايصخشلاو ،ةماهلا تايصخشلا رابك(

 عم قيسنتلا متي ،كلذ ثودح مدع ةلاح يفو ،ينمألا مقاطلا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 .يدانلا صاخلا نمألا لوؤسم

 :قفارملا صحف .3

 .ةيئاوهلا تافيكملا لمع نم دكأتلا •

 .ةيسيئرلا ةلواطلل دعاقم ةسمخ ريفوت •

 6 اهضرعو ،م 0.5 اهلوط ،دعاقملا فلخ اريماكلل ةدعاقب ةدوزم ةفرغلا نوكت نأ بجي •

 .تاريماكلل ةيئابرهك تاديدمت تالصو تيبثت بجي امك ،م 2 اهقمعو ،م

 صخش )30( نيثالثل عستت ثيحب يسارد لصف لكش ىلع بتاكملاو دعاقملا ميظنت بجي •

 .لقألا ىلع

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةدمتعم ةيفلخ ةحول عضو بجي •

 :ةينفلا تادعملا صحف .4

 :توصلا ةمظنأ •

 .ةيسيئرلا ةلواطلا ىلع تانوفوركيم ةثالث ×

 .نييمالعإلا ةلئسأل كرحتم نوفوركيم ×

 ةمزاللا ةينفلا تادعملا ىلإ ةفاضإلاب تالباكلل قودنصو ،توصلل عزومو ربكم ×

 .تالباكلا قيرط نع نوفوركيملا توص عيزوتل

 :ةيرشبلا دراوملا .5

 .ةارابملا بقع دقعنملا يفحصلا رمتؤملل مجرتمب ةناعتسالا بجي •
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 ةزجوملا تالباقملا ءارجإ ةقطنم  5.2

 صحفلا ةمئاق مقرلا

 :قفارملا صحف .1

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةدمتعم ةيفلخ ةحول عضو بجي •

 

 

 ةطلتخملا ةقطنملا 6.2

 صحفلا ةمئاق مقرلا

 :ةيداشرإلا تاحوللا .1

 نيفرتحملا ةطبار جذومن مادختساب ةطلتخملا ةقطنملل ةحضاو ةيداشرإ ةحول عضو •

 .ةيتارامإلا

 :يلاتلا بسح ةيداشرإ تاحول عضو •

 .يمالعإلا زكرملا ىلإ ةطلتخملا ةقطنملا نم ×

 :ةطلتخملا ةقطنملا ىلإ لوخدلا ذفانم .2

 صاخشألا نم مهريغو نييمالعإلا نيب لصفلل ةجاحلا بسح ةنمآلا زجاوحلا عضو بجي •

 .)ريهامجلاو ،قرفلاو ،نيبعاللاو ،ةماهلا تايصخشلاو ،ةماهلا تايصخشلا رابك(

 عم قيسنتلا متي ،كلذ ثودح مدع ةلاح يفو ،ينمألا مقاطلا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 .يدانلا صاخلا نمألا لوؤسم

 :قفارملا صحف .3

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةدمتعم ةيفلخ ةحول عضو بجي •

 .ةقطنملل ةءاضإلا ةيزهاج نم دكأتلا بجي •

 

 تاريماكلا عقاوم 7.2

 صحفلا ةمئاق مقرلا

 :تاريماكلا عقاوم ىلإ لوخدلا ذفانم .1

 صاخشألا نم مهريغو نييمالعإلا نيب لصفلل ةجاحلا بسح ةنمآلا زجاوحلا عضو بجي •

 .)ريهامجلاو ،قرفلاو ،نيبعاللاو ،ةماهلا تايصخشلاو ،ةماهلا تايصخشلا رابك(
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 عم قيسنتلا متي ،كلذ ثودح مدع ةلاح يفو ،ينمألا مقاطلا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 .يدانلا صاخلا نمألا لوؤسم

 :قفارملا صحف .2

 .تاريماكلا عقاوم ةفاظن نم دكأتلا بجي •

 .ةقطنملل ةديج ةءاضإ رفاوت نم دكأتلا بجي •

 :تاريماكلا ددع صحف .3

 ؟ةارابملا تاريماك ططخمل قباطم ةبكرملا تاريماكلا ددع له •
 

 نيقلعملا عقاوم 8.2

 صحفلا ةمئاق :مقرلا

 :ةيداشرإلا تاحوللا .1

 نيفرتحملا ةطبار جذومن مادختساب نيقلعملا عقاومل ةحضاو ةيداشرإ ةحول عضو •

 .ةيتارامإلا

 :يلاتلا بسح ةيداشرإ تاحول عضو •

Ø نيقلعملا عقاوم ىلإ يمالعإلا زكرملا نم. 

 :نيقلعملا عقاوم ىلإ لوخدلا ذفانم .2

 صاخشألا نم مهريغو نييمالعإلا نيب لصفلل ةجاحلا بسح ةنمآلا زجاوحلا عضو بحي •

 .)ريهامجلاو ،قرفلاو ،نيبعاللاو ،ةماهلا تايصخشلاو ،ةماهلا تايصخشلا رابك(

 عم قيسنتلا متي ،كلذ ثودح مدع ةلاح يفو ،ينمألا مقاطلا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 .يدانلا صاخلا نمألا لوؤسم

 :قفارملا رفاوت صحف .3

 .نيقلعملا عقاوم ةفاظن •

 .نيقلعملا عقاوم نم عقوم لك يف ةلواطو دعاقم ةثالث رفاوت •

 فييكتلا ماظن •

 :ةينفلا تادعملا صحف .4

 .ءابرهك دوزم •

 )ISDN lines( ةيفتاهلا طوطخلا جراخم •

 تنرتنا •
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 :نويزفلتلا تاهويدتسا 9.2

 صحفلا ةمئاق مقرلا

 :ةيداشرإلا تاحوللا .1

 ةطبار جذومن مادختساب نويزفلتلا تاهويدوتسال ةحضاو ةيداشرإ ةحول عضو •

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 :يلاتلا بسح ةيداشرإ تاحول عضو •

 .سكعلاو نويزفيلتلا ويدتسا ىلإ يمالعإلا زكرملا نم ×

 .سكعلاو ويدوتسالا ىلإ ينويزفلتلا لقنلا ةبرع عقوم نم ×

 .سكعلاو ويدوتسالا ىلإ نييمالعإلا ةصنم نم ×

 :نويزفيلتلا ويدتسا ىلإ لوخدلا ذفانم .2

 صاخشألا نم مهريغو نييمالعإلا نيب لصفلل ةجاحلا بسح ةنمآلا زجاوحلا عضو بجي •

 .)ريهامجلاو ،قرفلاو ،نيبعاللاو ،ةماهلا تايصخشلاو ،ةماهلا تايصخشلا رابك(

 عم قيسنتلا متي ،كلذ ثودح مدع ةلاح يفو ،ينمألا مقاطلا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 .يدانلا صاخلا نمألا لوؤسم

 :قفارملا صحف .3

 :يلي ام بسح ويدوتسا ريفوت •

Ø فيظنو تايوتحملا لك نم غراف 

Ø فيكم 

Ø ةيفاك ءابرهك جراخم ريفوت 

 .طقف ةقباسملا راعش مادختسا •

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ميمصتلا دامتعا •

 

 ثبلا ةهج بتكم  10.2

 صحفلا ةمئاق مقرلا

 :ةيداشرإلا تاحوللا  .1

 نيفرتحملا ةطبار جذومن مادختساب ثبلا ةهج بتكمل ةحضاو ةيداشرإ ةحول عضو •

 .ةيتارامإلا

 :ثبلا ةهج بتكم ىلإ لوخدلا ذفانم  .2

 رابك( صاخشألا نم مهريغو نييمالعإلا نيب لصفلل ةجاحلا بسح ةنمآلا زجاوحلا عضو بجي •

 .)ريهامجلاو ،قرفلاو ،نيبعاللاو ،ةماهلا تايصخشلاو ،ةماهلا تايصخشلا
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 لوؤسم عم قيسنتلا متي ،كلذ ثودح مدع ةلاح يفو ،ينمألا مقاطلا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 .يدانلا صاخلا نمألا

 :قفارملا صحف .3

 .لقألا ىلع صاخشأ )5( ةسمخل يفكي امب تالواطلاو يساركلا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 :ةينفلا تادعملا صحف .4

 تنرتنإلا •

 .ثبلا ةهج بتكم يف حوضوب هضرع بجي ،يرس مقر ىلإ ةجاحلا تعد اذإ ×

 

 يجراخلا ثبلا ةبرع عقوم 11.2

 صحفلا ةمئاق مقرلا

 ةيداشرإلا تاحوللا .1

 .)لاسرإلا ةبرع ،ثبلا ةبرع( ينويزفلتلا لقنلا تارايس فقاوم ىلإ ةيداشرإ تاحول عضو •

 :يجراخلا ثبلا ةبرع ىلإ لوخدلا ذفانم .2

 رابك( صاخشألا نم مهريغو نييمالعإلا نيب لصفلل ةجاحلا بسح ةنمآلا زجاوحلا عضو بجي •

 .)ريهامجلاو ،قرفلاو ،نيبعاللاو ،ةماهلا تايصخشلاو ،ةماهلا تايصخشلا

 عم قيسنتلا متي ،كلذ ثودح مدع ةلاح يفو ،ينمألا مقاطلا ريفوت نم دكأتلا بجي •

 .يدانلا صاخلا نمألا لوؤسم

 

 نييمالعإلل ةصصخملا تامامحلا 12.2

  صحفلا ةمئاق مقرلا

 :ةيداشرإلا تاحوللا .1

 نيفرتحملا ةطبار جذومن مادختساب نييمالعإلا تامامحل ةحضاو ةيداشرإ   تاحول عضو •

 .ةيتارامإلا

 قفارملا رفاوت صحف .2

 .ةفيظن تامامحلا نأ نم دكأتلا بجي •
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 نييمالعإلا ليجست فشك جذومن :3 مقر قحلملا 

 

  :خيراتلا

 يدانلا

 :فيضملا

 يدانلا 

 :فيضلا

 

 مسا

 :عوطتملا

 

 مسالا مقرلا
 ةسسؤملا

 ةيمالعإلا

 ىمسملا

 يفيظولا

 ةصنم ةركذت

  نييمالعإلا

 )دعقملا مقر(

 عيقوتلا

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 لوؤسملا مسا

 يمالعإلا
 عيقوتلا 
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 ةارابملا لبق دقعنملا يفحصلا رمتؤملا روضح ديكأت فشك :4.1 مقر قحلملا

 ةعاس 48 لبق دقعنملا يفحصلا رمتؤملل مهروضح ديكأت مالعإلا لئاسو يلثمم ةداسلا نم ىجري

 :ةيلاتلا تانايبلا ةئبعت لالخ نم ،ةارابملا نم

  :ةقباسملا

  :ةلوجلا

  : يدانلا

  ةسسؤملا

  يفحصلا /لسارملا مسا

 /يفارغوتوفلا روصملا مسا

 ينويزفلتلا

 

  لصاوتلا تانايب

  روضحلا ديكأت

 :ةظحالم

 متيس ،ةوعدلا هذه لاسرإ دعوم نم ةعاس 24 لالخ روضحلا ديكأتب يدانلا لصوت مدع لاح يف

 .يفحصلا رمتؤملا ءاغلإ
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 ةارابملا لبق ةيفحصلا تارمتؤملا ةماقإ ديكأت فشك 4.2 قحلملا

 

     :     يفحصلا رمتؤملا ليصافت

   :  يداـــــــــــــنلا مـــــــسا

   :  ةاراـــــــــــــــبملا خيرات

  :  ةــــــــــــــــــــــــقباسملا

  :  ةــــــــــــــــــــــــــلوجلا

  : رــمتؤملا ةـــــماقإ خيرات

  : رــــــــمتؤملا تـــــــيقوت

   :  ةوـــعدلا لاــسرإ خيرات

   :  ينفلا ريدملا

  : يساسألا بعاللا

  :  يمالعإلا روضحلا

  

  

  :  ىرــــــــــخأ تاظحالم

 

  تانايبلا دامتعا

  يدانلل يمالعإلا لوؤسملا
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 ةيدنألا نع تامولعم :5 مقر قحلملا

 1 مقر جذومن

 

  :يدانلا مسا

  :يدانلا ناونع

  :فتاهلا مقر

  :يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا

  يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع يدانلا تاباسح

  :ماعلا ينورتكلإلا ديربلا

  :داتسالا مسا

  :داتسالا ناونع

  :داتسالا ةعس

 لصفنم فلم يف ةروصلا قافرإ ىجري :داتسإلا ةروص

   :يدانلل يمالعإلا لوؤسملا مسا

  :فتاهلا مقر

  :ينورتكلإلا ديربلا

  :يدانلا سيسأت خيرات

  :يدانلا راعش

 :يدانلا اهيلع لصح يتلا ةيلحملا باقلألا
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  :يدانلا اهيلع لصح يتلا ةيراقلا باقلألا

 

 

 :ةيراقلا تاقباسملا يف ةكراشملا

 

 

  عيقوتلا  يمالعإلا لوؤسملا مسا
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  2 مقر جذومن 

 ينفلا ريدملل ةيتاذلا ةريسلا

  :بردملا مسا

  :ةيسنجلا

  :داليملا خيرات

 نأ بجيو .)يدانلل يمسرلا يزلا ايدترم( بردملل ةيصخش ةروص قافرإ ىجري :ةيصخش ةروص

 .لصفنم فلم يف ةروصلا لسرت

 ةـقباــــسلا ةـيدـنألا

 :بردملل

 ماعلا يدانلا مسا

   

  

  

  

  

 اهقيقحت ماعو تازاجنإلا يدانلا مسا :بعالك هتازاجنإ

   

  

  

  

  

 اهقيقحت ماعو تازاجنإلا يدانلا مسا :بردمك هتازاجنإ

   

   

   

   

   

 

 لوؤسملا مسا

 يمالعإلا
 عيقوتلا 
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  3 مقر جذومن

 نيبعالل ةيتاذلا ةريسلا 

  :بعاللا مسا

  :ةيسنجلا

  :داليملا خيرات

  :بعاللا زكرم

 قـــئاـــقـــح يأ

 نـــع ةـــماـــه

  :بعاللا

 

 يف ةروـصلا لـسرت نأ بجيو .)يدانلل يمـسرلا يزلا ايدترم( بعالل ةروـص قافرإ ىجري :ةيصخش ةروص

 .لصفنم فلم

 ةــــــــيدــــــــنألا

 :ةقباسلا

 ماعلا  يدانلا مسا

   

   

   

   

   

 اهقيقحت ماعو تازاجنإلا  يدانلا مسا بعاللا تازاجنإ

   

   

   

   

   

 

 

 لوؤسملا مسا

 يمالعإلا
 عيقوتلا 
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  ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يكنبلا باسحلا ليصافت :6 مقر قحلملا

 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار :باسحلا مسا

 يمالسإلا يبظوبأ فرصم :فرصملا

 BAN AE660500000000012888825 :ناــبيآ
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 ةيمسرلا روصلا تابلطتم :7 مقر قحلملا

 ةيمسرلا روصلا تافصاوم

 فتكلا عم ةيمامأ ةروص .1

 صيمقلا مقر حضوت ةلماك ةروص .2

 نميألا بناجلا نم ةروص .3

 رسيألا بناجلا نم ةروص .4

 ةيلافتحا روص .5

 ةركلاو زافقلا عم ىمرملا سراحل روص .6

 

 :روصلا جذامن
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65 

 :ينويزفلتلا ثبلل اموركلا ريوصت تافصاوم

 .)ةيطايتحالا مقطالا + يساسألا مقطلا( تايرابملل يمسرلا يزلاب ريوصتلا -

 .يديألا فيتكتب بعاللا موقي اهدعب مامألل ةوطخ : لوألا ويديفلا -

 اريماكلل رظنلاو سارلا عفر مث لفسألل سأرلا ءانحنا عم مامألل ةوطخ :يناثلا ويديفلا -

 )طبارلا يف رفوتم لاثملا ( فلخلل ديلا كيرحتو مامألل ةطخ :ثلاثلا ويديفلا -

 .ةيلافتحا ةكرح عم مامألل ةوطخ :عبارلا ويديفلا -

 PNG ةغيصب ةيفارغوتوف روص -

 

 

 

 

 

 

  

 

 


