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 :ةحئاللا ةجابيد

 :ىلع عالطإلا دعب

 

 ،مدقلا ةركل ةيبرعلا تارامالا داحتا راهشإ نأشب 1972 ةنسل )17( مقر يرازولا رارقلا -

 تارامالا داحتال يساسألا ماظنلا رارقإ نأشب 17/9/2007 خيراتب ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا رضحمو -

 ،هتاليدعتو مدقلا ةركل

 ،مدقلا ةركل يلودلا داحتالل يساسألا ماظنلا -

 ،مدقلا ةركل يويسآلا داحتالل يساسألا ماظنلا -

 ،مدقلا ةركل يلودلا داحتالا سلجمل يساسألا ماظنلا -

 ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يساسألا ماظنلا -

 اهراهشإ صوصخب ،ةضايرلل ةماعلا ةئيهلا نأش يف 2019 ةنسل )1( مقر يداحتا نوناقب موسرملا -

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل

 مسوملل تادعملا ةحئال انردصأ دقف .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةرادإ سلجم قيدصت ىلع ًءانبو -

 :يتالا وحنلا ىلع 2022/2023 يضايرلا
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 تافيرعتلا

 ةيلاتلا يناعملا ىلإ حئاوللا هذه يف ةدراولاو يلاتلا لودجلا يف ةجردملا تاحلطصملا ريشت

 :تاحلطصملا هذه نم حلطصم لكل ةلباقملا

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا 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

 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

 يف ةدراو ىرخأ تاصاصتخا ةياو ىرخألا داحتالا تائيه

 .طابضنالا ةحئال

 .مدقلا ةرك داحتال ةعبات ةيئاضق هبش ةنجل :طابضنالا ةنجل

 بسحب افانئتسا تارارقلا رظنب صتختو داحتالل ةعبات ةنجل :فانئتسالا ةنجل

 .اهتحئالب دراولا اهصاصتخا

 فانئتسالا ةيلمع ميظنتل داحتالا اهردصي يتلا ةحئاللا :فانئتسالا ةحئال

 .اهتاصاصتخا بسحب

 متي يتلا حئاوللا هذهب ةصاخلا تاليدعتلا وأ تاميلعتلا :ميماعتلا

 ةيمسر تاباطخ ةروص يف ءاضعألا ةيدنألا ىلإ اهلاسرإ

 .مسوملا ءانثأ وأ/و لبق

 ةلوخملا مدقلا ةرك تاكرش وأ/و يراجتلا نايكلا :يدانلا

 وضعلا يدانلا نع ةباين ةطبارلا تاقباسم يف ةكراشملاب

 .يدانلاو ةطبارلا نيب يباتك قافتا بجومب
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 يسايقلا مسالا كلذ يف امب يدانلل يمسرلا مسالا :يدانلا مسا

 .رصتخملا

 وأ يضايرلا يزلا وأ صيمقلا ةبقر لوح مس 3 هضرع طابر :ةقايلا ةقطنم

 يف( ةبقرلا ةحتف نم طابرلا اذه أدبيو ةيولعلا سبالملا

 .ةرهاظلا ةقايلا لفسأ وأ )ةقاي دوجو مدع ةلاح

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

 اهراوسأو تاداتسإلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

 ةفاكو داتسإلا قوف يوجلا لاجملاو يجراخلا اهطيحمو

 عقاوم كلذ يف امب ةقباسملاب ةلصلا تاذ ىرخألا نكامألا

 عقاومو ةيلودلا ثبلا زكارمو ةيمالعإلا زكارملاو قفارملا

 ىلع( ةصصخملا ةيمسرلا قدانفلاو ةيمسرلا بيردتلا

 ةيدنألل ةيمسرلا قدانفلا رصحلا ال لاثملا ليبس

 قطانملاو ةفاضتسالا قفارمو نكامأو ،)ةكراشملا

 يتلا ىرخألا قطانملاو ةماهلا تايصخشلل ةصصخملا

 ةطبارلا دامتعا ماظن بجومب اهيلإ لوخدلا ميظنت متي

 عقاوملل ةرواجملاو ةطيحملا قطانملا ىلإ ةفاضإلاب

 .هالعأ ةروكذملا

 وأ/و يتارامالا ربوسلا سأك وأ/و نيفرتحملل كوندأ يرود :تاقباسملا / ةقباسملا

 نيفرتحملا يرود وأ/و يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك

 .ماع 21 تحت

 ةطبارل ةعباتلا تاقباسملاب ةلصلا تاذ ةمزلملا حئاوللا :تاقباسملا حئاول

 ميظنتل ةطبارلا لبق نم ةرداصلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 تابجاوو قوقح ثيح نم ةلصلا تاذ اهتاقباسم

 .تاقباسملا هذه يف ةكراشملا ةيدنألا تايلوؤسمو

 دحاو صيمق نم ةلماكلا تانيعلا ةعومجم نوكتت :ةلماكلا تانيعلا ةعومجم

 مادختسالل ةمئالم ةلاحب براوجلا نم جوزو دحاو تروشو

 رصانعلا عيمج رهظت نأ بجيو .ةقباسملا تايرابم يف

 يتلا ثالثلا تاودألا ىلع ةلصلا تاذ ةقباسملل ةيمازلإلا

 نأ بجي ةصاخ ةفصبو .ةلماكلا ةعومجملا هذه نوكت
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 نإ( بعاللا مساو مقر ةعومجملا هذه تاودأ ىلع رهظي

 .)دجو نإ( يعارلا نالعإ ىلإ ةفاضإلاب )دجو

 نم اهريغو تاميمصتلاو ةيسدنهلا لاكشألا ليثمت :ةينييزتلا رصانعلا

 يدانلل ةيفيرعتلا تامالعلا فالخب ةيلامجلا رصانعلا

 يأ ميمصت يف مدختستو ىلإ فاضت يتلا نيعنصملاو

  .ةدعم

 تادعملاو بعلملاو بعللا تادعم تادعملا لمشت :تادعملا

 .) أ ( مقر قحلملا يف ةحضوملاو ةصاخلا

 نيفرتحملا ةطبار همظنت يذلا نيفرتحملا يرود :نيفرتحملل كوندأ يرود

 ةيدنألا نم يدان لكل لوألا قيرفلا هيف كراشيو ةيتارامإلا

 .ءاضعألا

 هيف 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

 كوندا يرود لطب نيب ةطبارلا اهمظنت ةدحاو ةارابم :يتارامالا ربوسلا سأك

 ًاقفو ةلودلا سيئر ومسلا بحاص سأك لطبو نيفرتحملل

 .يتارامالا ربوسلا سأك ةحئالل

 اهمدختسي يتلا سبالملاو تادعملا مكحت يتلا ةحئاللا :تادعملا ةحئال

 اهمظنت يتلا تاقباسملا تايرابم يف ماكحلاو نوبعاللا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

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

  )بافيإ( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا

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

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

 .فرط يأل ةلوقعملا ةردقلا قاطن جراخ ثداح وأ أطخ

 لكشب فصاع سقط ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشيو

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

 ةثراك يأ وأ ةيئابو ةثراك وأ ةيلكيه رارضأ وأ ةيضرأ
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 ةيركسع تايلمع وأ يباهرإ لمع وأ برح وأ ىرخأ ةيعيبط

 وأ ةيزيجعت تاقالغإ وأ بارضإ وأ ةلئاه ىضوف وأ بغش وأ

 .يندم نايصع وأ ةيعانص تاءارجإ يأ

 ثيح نم ةطبارتم ةنيعم طامنأ جمدب موقت جيسن ةقيرط :راكاج جيسن

 نم ةعومجم جمد قيرط نع اهتعانص متتو نيوكتلا

 ةقيقح يف حلطصملا اذه ريشيو .تابيكرتلا وأ/و طويخلا

 هذه مكحتتو .ةطايخلا تانيكام نم عون ىلإ رمألا

 ةريغص تاعومجم وأ ربإلا يف لقتسم لكشب ةنيكاملا

 ىلع دعاست يتلاو ةنيكاملا ىلع ةدوجوملا ربإلا نم

 راركت نكميو .ةدوجلا ةيلاعو ةدقعملا جذامنلا ةطايخ

 روطت ةجردو ةبغرلا بسح ،مس )1( لك ةطايخلا طمن

  .ةنيكاملا

 هاري امك مسجلا بناج ىلإ نيمي وأ راسي فصولا ريشي :نيمي وأ راسي

 .ةلصلا تاذ تادعملاو سبالملا يدتري يذلا صخشلا

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

 سأك تناك ءاوس( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةياعر تحت

 وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك وأ يتارامالا ربوسلا

 ةارابم رخأ ةياهنب يهتنتو )نيفرتحملل كوندأ يرود

 يف تناك ءاوس( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت

 كوندأ يرود وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك ةقباسم

 .)ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود وأ نيفرتحملل

 صخرم ةكرش قيرط نع وأ ةرشابم( جتنتو ممصت ةكرش :عنصملا

 لمحت يتلا تاجتنملا عيبتو )ةيراجت ةمالع يأ كلمت ال اهل

 الو .ةيضايرلا قاوسألا يف ةلجسملا ةيراجتلا ةمالعلا

 نمض نم اهيلإ راشملا تاجتنملل ةعزوملا تاهجلا ربتعت

 .نيعنصملا

 ىلع رهظت يتلاو عنصملل ةلجسملا ةيراجتلا ةمالعلا :نيعنصملل ةيفيرعتلا تامالعلا

 هذه نم )39( مقر ةداملا يف حضوم وه امك تادعملا

 .حئاوللا
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 نيفرتحملا ةطبار ةقباسم تايرابم نم ةلماك ةارابم يأ :ةارابملا

 تالكرلاو يفاضإلا تقولا كلذ يف امب( ةيتارامإلا

 اهريخأت متي يتلا وأ ةلجؤملا تايرابملا لمشتو )ةيحيجرتلا

 .ةداعملا تايرابملا وأ/و اهدعوم نع

 ماكحأل ًاقفو ةطبارلا لبق نم نيعملا ةارابملا لوؤسم  :ةارابملا بقارم

 .ةلصلا تاذ ةطبارلا حئاولو ةحئاللا هذه

 عبارلا مكحلاو نيدعاسملا ماكحلاو ماكحلا عيمج :ةارابملا ولوؤسم

 نيلوؤسملا نم مهريغو ةيلودلا ةمئاقلا يف نيجردملا

 ةناعتسالا تمت اذإ سماخلا مكحلا كلذ يف امب ،نينيعملا

 .نييفاضإلا نيدعاسملا ماكحلا بناجب هب

 نيررحملاو ةءورقملا مالعإلا لئاسو يف نيلماعلا ةفاك :مالعإلا لئاسو

 ةينويزفلتلا رابخألا مقطأو نيروصملاو نيرشابملا

 نيلوخملاو ،ثبلا قوقحل ةكلاملا تاهجلا يلثممو

 ددحم وه ام قفو مالعإلا دامتعا ةقاطب ىلع لوصحلاب

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم

 ىلع اهتايرابم يف ةيدنألا اهيدترت يتلا بعللا تادعم :)يساسألا( لوألا مقطلا

 .اهضرأ

 ةفلتخم ناولأ لمحتو ةيدنألا اهيدترت يتلا بعللا تادعم :)يطايتحالا( يناثلا مقطلا

 .قيرفلل يساسألا لوألا مقطلا ناولأ نع ةرياغمو

 يدانلا هراتخي يذلا لجسملا يمسرلا راعشلا وأ ةراشلا :يمسرلا يدانلا راعش

 .هلثميل

 يدانلا اهراتخي يتلا ةلجسملا ةيمسرلا يدانلا ةميمت :يدانلل ةيمسرلا ةميمتلا

 يدانلل لثمملا قيرفلا ليثمتل وأ هل ةياعدلا وأ هفيرعتل

  .هسفن يدانلا وأ

 هراتخي ،يمسرلا يدانلا راعش ريغ لجسملا مسرلا وأ زمرلا :يدانلل يمسرلا زمرلا

 لكشب يدانلل لثمملا قيرفلا لثمي وأ هلثميل يدانلا

 اهيف دوجوملا ةلودلل ينطو زمر يأ نمضتيو يمسر

 .يدانلا
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 يأو ةقباسملا يف نوكراشملاو نولجسملا نوبعاللا :نوكراشملا نوبعاللا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةطلس تحت نورخآ نوبعال

 يدانلا ةطلس تحت ةقباسملا يف كراشت يتلا ةيدنألا :ةكراشملا ةيدنألا / قرفلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارو وضعلا

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

 لبق نم الإ مدختست ال يتلا ،ىرخألا ةيمسرلا تاراعشلا

 .ةينعملا فارطألا لبق نم هيلع قفتي ام فالخب ،ةطبارلا

 ةطبارل يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا

 :ةيتارامإلا نيفرتحملا

www.uaeproleague.ae 

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 :)ةطبارلا(

 ةماعلا ةئيهلا رارق بجومب ةلكشملا ةهجلا يه

 ةطبارل 2019 ةنسل )1( مقر اهراهشإ صوصخب ةضايرلل

 ةفرتحملا ةيدنألا نم فلأتت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 مسومل نيفرتحملا يرود يف ةكراشملا اهل قحي يتلا

 رامثتساو ميظنتو قيوست نع ةلوؤسملاو 2022-2023

 .اهب ةصاخلا تالوطبلا

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

 ماظنلا بجومب هيلإ ةطونملا   ماهملاب مايقلل ةطبارلا

 .ةطبارلل يساسألا

 ةطبارل ةرادإ سلجم نم رارق بجومب ةلكشملا ةنجللا :ةينفلا ةنجللا

 اهيلع صوصنملا ماهملا ىلوتتو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 عم قيسنتلابو اهليكشت رارقل   ًاقبطو ةحئاللا هذه يف

 رومألاب قلعتي اميف داحتالا يف تاقباسملا ةنجل

 .ةكرتشملا

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

 ةرادإلا سلجم وا/و ةطبارلا نع ةرداصلا تارارقلاو

 نيب ام قيسنتلاو تاقباسملا ميظنت ىلع فارشالاو

 ةيدنألاو ناجللا هذه نيبو ضعبب اهضعب ةيعرفلا ناجللا

 .ةفرتحملا
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 تروشلاو صيمقلا لثم بعللا تانوكم/رصانع لمشت :بعللا تادعم

 .بروجلاو

 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

 ةقباسملا حئاولو طابضنالا حئاول فلاخي ال امب ،ةطبارلا

 .تاداتسإلا حئاولو

 ةصاخلا رصانعلا نم رصنع وأ ةقصلم وأ ةقاطب :ةدوجلا متخ

 نم اهتيامحو تادعملا فيرعتل ةممصم ،نيعنصملاب

 .ديلقتلا

 ،ةلودلل يمسرلا لجسلا يف ةلجسملا ةيراجتلا ةمالعلا :ةلجسملا ةيراجتلا ةمالعلا

 طخو راعشلاو مسالا لثم تانالعإلا عاونأ عيمج لمشتو

  .صنلاو يزمرلا راعشلاو جاتنإلا

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

 قلعتي اميف اهبجومب لمعلل ةطبارلا وأ/و داحتالا لبق نم

 ىلع لمشت يتلاو ،ةطبارلا اهمظنت يتلا تاقباسملاب

 ماظنلا ،داحتالل يساسألا ماظنلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس

 ةحئال ،ةقباسملا ةحئال ،طابضنالا ةحئال ،ةطبارلل يساسألا

 ةطبارلا ةحئال ،ةطبارلا تادعم ةحئال ،ةطبارلا تاداتسإ

 ةطبارلا ةحئال ،ةطبارلا دامتعا ةحئال ،بابشلا جمانربل

 نمألا ليلدو ةطبارلل ةيقيوستلا / ةيراجتلا ةحئال ،مالعإلل

 .ةطبارلا اهردصت يتلا تاميمعتلاو ةطبارلل ةمالسلاو

 مس 12 لوطب ةيلاخ ةحاسم ىلع مك لك يوتحي نأ بجي :مكلاب ةيلاخلا ةحاسملا

 الكل ةيجراخلا ةطايخلا لوطب فصتنملا يف مس 8 ضرعو

 متي الو ةنيعم تاراش ةحاسملا هذه ىلع عضوتو نيمكلا

 هذه طسوتت نأ بجيو عنصملل ةيفيرعت تامالع يأ عضو

  .عوكلا ةقطنمو فتكلا ةقطنم نيب تاراشلا

 ةمالع وأ ،حيرصت وأ ،ةلاسر( تانالعإلا عاونأ نم عون يأ :يعارلا تانالعإ

 اهمادختسا ىلع قافتالا مت )اهريغو ،ةيراجتلا يعارلا
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 نود وأ لباقمب ءاوس ريغلا وأ يدانلا نيب ةيقافتا بجومب

 .موسر ةيأ

 .بعللا تادعم ريغ تادعم يأ :ةصاخلا تادعملا

 .نوعمتجم قيرفلا ةثعب ءاضعأ عيمج :قيرفلا ةثعب

 .قيرفلا يلوؤسم عيمجو نوبعاللا :قيرفلا ةثعب ءاضعأ

 ءاردمو نيدعاسملا نيبردملاو نيينفلا نيريدملا عيمج :قيرفلا ولوؤسم

 ءابطألا( يبطلا مقاطلاو نييمالعإلا نيلوؤسملاو قيرفلا

 يدانلا يلثممو )مهريغو يعيبطلا جالعلا يئاصخأو

 يف هولثميل يدانلا مهنيعي نيذلا نيرخآلا نيفظوملاو

 ًاءزج نونوكي نيذلاو ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم

 .قيرفلا ةثعب نم

 ةداملا فيرعتل نوعنصملا اهمدختسي ةيفيرعت ةقصلم :ةيفيرعت تاقصلم

 حرش يف وأ ةنيعم ةدعم عينصت يف ةمدختسملا

 .عينصتلا ةقيرط ددحي حلطصم

 

 

 :يلي ام قبطني ،اهل ًاماع ًاقايس عضولو ةحئاللا هذه ضارغأل ًاقيبطت

 .سكعلاو عمجلا ةغيص درفملا ةغيص لمشت •

 .سكعلاو ثنؤملا ةغيص ركذملا ةغيص لمشت •

 .ةكرشلا وأ يرابتعالا صخشلا ،صاخشألا ىلإ ةراشإلا نمضتت •
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  ةيساسألا ئدابملا :لوألا لصفلا

 قيبطتلا قاطن .1

 نيفرتحملا ةطبار فارشإ تحت ماقت يتلا تاقباسملا تايرابم عيمج ىلع حئاوللا هذه قبطت .1

 .ةيتارامإلا

 تادعملا ةفاك دامتعاو نيعنصُملل ةيفيرعتلا تامالعلاو ةاعرلا تانالعإ حئاوللا هذه مكحت .2

 يلاتلا صاخشألا ةفرعمب ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم لخاد تايرابملا يف ةمدختسملا

 :مهركذ

 .يرادإلاو ينفلا زاهجلاو نوبعاللا )1

 و ،ةارابملا ولوؤسم )2

 .مالعألا ولماحو نيبعاللا وقفارمو تاركلا وعماج )3

 ةصاخلا تادعملا ىلع اهعضو متي يتلا عنصملل ةيفيرعتلا تامالعلا اضيأ حئاوللا هذه يطغت .3

 .بعلملا تادعمو تاركلا لثم

 ةروكذملا ةلصلا تاذ ماكحألا قبطت ،حئاوللا هذه ماكحأ قيبطتل ةيناكمإ دوجو مدع ةلاح يف .4

 تادعملا حئاولو مدقلا ةرك ةبعل نوناقو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم حئاول يف

 .مدقلا ةركل يلودلا داحتالا نم ةدمتعملا

 يأ ءانثأ ةيمسرلا ماهملاب مهمايق دنع حئاوللا هذه ماكحأب مهركذ قباسلا صاخشألا مزتلي .5

 لخاد نكامألا نم ناكم يأ يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم تايرابم نم ةارابم

 تقو كلذ لمشيو .ينعملا يدانلا ليثمتب مهمايق لاحو ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم

 ىلع كلذ يف امب ،ةارابملا دعبو ءانثأو لبق ةيمسرلا ةطشنألا عيمجو بعلملا لخاد ءامحإلا

 ىتح ،ةكرتشملا قطانملاو ةيمسرلا ةيفحصلا تارمتؤملاو تالباقملا ،رصحلا ال لاثملا ليبس

 .داتسإلل عيمجلا ةرداغم

 .حئاوللا هذه قيبطتل هيلوؤسمو هيبردمو هيبعال لاثتما ةيلوؤسم يدانلا لمحتي .6

 .مدقلا ةرك ةيذحأب قلعتت ماكحأ حئاوللا هذه نمضتت ال .7
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 دامتعالا تاءارجإ :يناثلا لصفلا

 ةماعلا ئدابملا .2

 :ةيلاتلا ماكحألل تادعملا عيمج دامتعا عضخي .1

 حئاوللاو نيناوقلا نم اهريغو حئاوللا هذهب لماكلا مازتلالا نع ًالوؤسم يدانلا دعي )1

 قلعتي اميف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نع ةرداصلاو اهب لومعملا تارارقلاو تاداشرإلاو

 .تايرابملا يف ةمدختسملا تادعملا نم يأب

 هيلإ راشم وه امك ةرشابملا مكحلا ةطلسل بعلملا يف تادعملا نم يأ مادختسا عضخي )2

 .مدقلا ةرك ةبعل نوناق يف

 .حئاوللا هذه عم قباطتت ال يتلا تادعملا نم يأ مادختسا رظحي )3

 ىلع ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةقفاوم ىلع لوصحلل يباتك بلطب مدقتلا يغبني )4

 نيفرتحملا ةطبار تاقباسم تايرابم نم ةارابم يأ يف تادعملا نم يأ ءادترا وأ مادختسا

 .ةلصلا تاذ ةقباسملا حئاول يف ةددحملا ةيئاهنلا ديعاوملا يف كلذو ةيتارامإلا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم .3

 لبق كلذو ،اهصحفل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل بعللا تادعم نم ةنيع ميدقتب ةيدنألا مزتلت .1

 عيمج يفو .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةقباسم مسوم ةيادب نم لقألا ىلع موي )30( نوثالث

 .ةطبارلا نم هب ةصاخلا بعللا تادعم دامتعا لبق ةارابم يأ بعل يدانلل زوجي ال لاوحألا

 ًاموي )30( نوثالث لبق اهدامتعا دارملا بعللا تادعمل ةينورتكلإ ميماصت ميلستب ةيدنألا مزتلت .2

 :ةيلاتلا غيصلل ًاقفو كلذو ،ةطبارلا تاقباسم مسوم ةيادب نم لقألا ىلع

 )AI( روتكيف روتيرتسالا يبودأ فلم .1

 )PDF( روتكيف روتيرتسإلا يبودأ فلم .2

 )JPG( لسكيب بوشوتوف يبودأ 300dpi فلم .3

 متي ،هالعأ )2.3( دنبلل ًاقفو بعللا تادعمل ةينورتكلإلا ميماصتلل يدانلا ميلست مدع لاح يف .3

 تاقباسم نمض يدانلا اهبعلي ةارابم لوأ يف ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقبط يدانلا ةفلاخم

 .ةطبارلا
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 دامتعالا ةيلمع .4

 كلذو ،يئدبملا صحفلل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىلإ تادعملا نم يأ ميدقت يدانلل زوجي .1

 يدانلا تالاحلا هذه يف هذاختا متي يذلا يئدبملا رارقلا يفعي الو .تاقوألا نم تقو يأ يف

 اهدامتعا ةرورضلاب ينعي ال صحفلل تادعملا ميدقت نإ( .دامتعالا تاءارجإل لاثتمالاب همازتلا نم

  .)ةطبارلا لبق نم

 رارقلاب ينعملا يدانلا راطخإ متيو ،دامتعالاو صحفلا ةيلمع ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىلوتت .2

 .ًايباتك ذختملا

 )4( ددع ىصقأ دحبو لقألا ىلع مقط )2( ددع ليجست يدان لك ىلع بجي مسوم لك ةيادب لبق .3

 )4( نع رثكأ ددع ليجست ةيناكمإ ثيح نم ىمرملا سارح كلذ نم ىنثتسيو قيرف لكل مقطأ

  :دامتعالاو صحفلل ةيلاتلا بعللا تادعم ميدقت يدانلا ىلع بجيو ،مقطأ

 ،)براوجلاو تروشلاو صيمقلا :يساسألا( لوألا مقطلا  .أ

 ،)براوجلاو تروشلاو صيمقلا :يطايتحالا( يناثلا مقطلا .ب

 .)براوجلاو تروشلاو صيمقلا( )دجو نإ( عبارلا وأ/و ثلاثلا مقطلا .ج

 مقر لكش اهيلع ًاقصلم نوكي نأ ىلع هالعأ ةروكذملا بعللا تادعم تانيع عيمج ميدقت بجي

 .)10 مقر ةداملا عجار( بعاللا مساو )9 مقر ةداملا عجار( بعاللا

 لبق ةارابملا ةماقإ ناكم يف حئاوللا هذهب مازتلالا ةبقارم ةيلوؤسم ةارابملا بقارم لمحتي .4

 بقع كلذو اهيف كوكشملا بعللا تادعم نم ةنيعب ظافتحالا ةارابملا بقارمل قحيو .اهتيادب

 اهب ظافتحالاب ماق يتلا تادعملا/ةدعملا ةنيع ميدقتب ةارابملا بقارم موقي نأ ىلع ،ةارابملا

 .ىرخأ ةرم اهصحف ةداعإل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىلإ

 ىمرملا سارح وأ هيبعال لبق نم لعفلاب همادختسا مت دق مقط يأ ليجست ءاغلإ يدانلل نكمي ال .5

   .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسم نمض ةيمسر ةارابم يأ يف

 يأ ليجستل ةلماك ةنيع لاسرإ عم ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىلإ بلط ميدقت يدانلا ىلع بجي .6

 مقطلا مادختسا يدانلا ديري يتلا ةارابملا نم لقألا ىلع لمع مايأ ةسمخ )5( لبق ديدج مقط

 .اهيف

 دامتعالا نايرس .5

 ةطبار لبق نم اهليجستو اهدامتعا مت يتلا الإ بعللا تادعم مادختسا يدانلل زوجي ال .1

 )20,000( اهردق ةمارغ ضرف متيس ،ةداملا هذه ماكحأ ةفلاخم لاح يفو ،ةيتارامإلا نيفرتحملا

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقبط مهرد فلأ نورشع
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 بقع لاكشألا نم لكش يأب ةلصلا تاذ تادعملا نم ةدعم يأ رييغتب يدانلا مايق ةلاح يف .2

 اهليدعت مت يتلا تادعملا صحف متي ىتح ًايغال هيلإ راشملا دامتعالا دعي ،دامتعالا ىلع لوصحلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم اهيلع ةقفاوملاو

 تادعملا وأ/و ةلجسملا ناولألا رييغت نكمي ،هالعأ )4( ةداملا نم )6و 5( مقر نيدنبلاب لالخإلا نود .3

 رييغت ىلع ةقفاوملل يباتك بلط ميدقتب يدانلا ماق اذإ )اهمادختسا متي مل لاح يف( ةلجسملا

 ةنيع ميدقت ىلإ ةفاضإلاب ةارابملا دعوم نم لقألا ىلع مايأ )7( ةعبس لبق ناولألا وأ تادعملا

 يئاهنلا دعوملاب مازتلالا اهيف بعصي يتلا ةرهاقلا ةوقلا تالاح يفو .ةديدجلا تادعملا نم

 .ةرهاقلا ةوقلا ةلاح تابثإل ليلد يدانلا مدقي نأ بجي ،)مايأ ةعبس( ددحملا

 ضفرلا ةلاح يف اهذاختا متي يتلا تاءارجإلا .6

 مامأ ةباتك رارقلا فانئتسا زوجي ،تادعملا نم يأل ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ضفر ةلاح يف .1

 ةينفلا ةنجللا كلمتو .رارقلا غيلبت خيرات نم لمع مايأ )5( ةسمخ نوضغ يف ةينفلا ةنجللا

 متي نأ ىلع .همدع نم اهنم يأ وأ تادعملا دامتعاب قلعتي اميف يئاهنلا رارقلا ذاختا ةيحالص

  .رارقلاب ةباتك ينعملا يدانلا راطخإ
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 بعللا تادعم :ثلاثلا لصفلا

 ةماعلا طورشلا :لوألا مسقلا

 بعللا تادعم .7

 ىلع موقي نأ ىلع رارمتساب بعللا تادعم سفن ءادترا دحاولا يدانلا يبعال عيمج ىلع بجي .1

 .مئاد لكشب عنصملا سفن تادعملا هذه عينصت

 ةنوكملا رصانعلا عيمج ةعانص متت نأ بجي ،مدقلا ةرك ةبعل نوناق نم )4( مقر نوناقلل ًاقفو .2

 الأ ةطيرش يدانلا ةبغر قفو اهمادختساب حمسي نأ ىلع ،ةبعللا نيناوقل ًاقبط بعللا تادعمل

 .ةءاضإلاو سقطلاك ةدئاسلا فورظلا نم فرظ يأ تحت نيبعاللا زييمتو ةيؤر ىلع رثؤت

 ةصاخ تاودأ ىلع بعللا تادعم يوتحت دق ،ةيذيفنتلا ةرادإلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ةطيرش .3

 قباطت ىلع تادعملا هذه رثؤت الأ بجيو .نيبعاللا ءادأ معدل ةلثامم تاودأ يأ وأ ءادألا نيسحتب

 :ىلع ،دحاولا يدانلا يبعالب ةصاخلا بعللا تادعمل يئرملا رهظملا

 ،ءادألا تاودأب ةطبترملا بعللا تادعم نول سفنب وأ ةفافش تاودألا هذه نوكت نأ )1

 يلوؤسمو نيبعاللا ةردق نم دحي يذلا لكشلاب تاودألا هذه مادختسا وأ ميمصت متي الأ )2

 نع رظنلا ضغب سفانملا قيرفلا زييمت ىلع مالعإلا لئاسوو نيدهاشملاو ةارابملا

 ،ةءاضإلا وأ سقطلاك ةدئاسلا فورظلا

 و ،نيعنصملا وأ يدانلاب ةصاخ ةيفيرعت تامالع يأ لمحت الأ )3

 .ةصاخلا بعللا تادعم ىلع هينييزت رصانعك مدختست الأ )4

 وأ تروش وأ لماك صيمق لمعل اهيعمجت متي ءازجأ نم بعللا تادعم نم ةدعم لك نوكتت .4

 فلتخت دقو .براوجلا نم يولعلا بناجلا وأ تروشلا فصن وأ صيمقلا ةقاي وأ مامكألاك براوج

 ةينقتلا وأ/و )لاثملا ليبس ىلع رتسيلوبلا وأ نطقلا( شامقلا ةيعون ثيح نم ءازجألا هذه

 .)لاثملا ليبس ىلع ةجوسنملا سبالملا(

 تاراعشلا وأ ءامسألا وأ ماقرألا يف ةمدختسملا داوملا وأ ةيبيكرتلا بعللا تادعم ءازجأ عنصت ال .5

 وأ نوللا يف ةفلتخم وأ ةسكاع داوم نم ،ريغلا وأ نيعنصملا وأ يدانلا ةيوهب فرعت يتلا

 .هايملا وأ ةءاضإلا وأ طغضلا اهيف امب ةيجراخ تاريثأت ةيأ ببسب لكشلا

 ةغل ةيأب ةيصخش وأ ةينيد وأ ةيسايس تاراعش وأ لئاسر ةيأ ضرع نيلوؤسملاو نيبعالل زوجي ال .6

 دق ىرخأ تادعم يأ زاربإ وأ مهداسجأ ىلع وأ مهب ةصاخلا بعللا تادعم ىلع ةغيص يأ وأ

 ةددحملاو ةروكذملا ءانثتساب( ةيراجت تاراعش وأ لئاسر ةيأ ضرع زوجي ال امك ،لئاسرلا كلت لمحت
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 ةنجلل رمألا عفر متيس كلذ ةفلاخم لاح يفو ،)59 ىلإو 55 نم داوملا يف حيرص لكشب

 .طابضنالا

 ناولألا .8

 تادعم جذومن وأ نيبعاللا ديق جذومن يف ةراتخملا بعللا تادعم ناولأ ةفاك ليجست بجي .1

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم رداصلا بعللا

 )براوجلاو تروشلاو صيمقلا( ىمرملا سراح وأ نيبعاللا هيدتري يذلا مقطلا يوتحي نأ زوجي ال .2

 ةيدنألل ةيفيرعتلا تامالعلا يف ةمدختسملا ناولألا ربتعت الو .ناولأ )4( ةعبرأ نم رثكأ ىلع

 بجي ،كلذ ىلع ةوالعو .بعللا تادعم ناولأ نم تامالعلاو تاراشإلا نم اهريغ وأ/و نيعنصملاو

 .براوجلاو تروشلاو صيمقلا ىلع دئاس نول كانه نوكي نأ

 ناولألا هذه ىدحإ نوكي نأ بجي ،بعللا تادعم حطس ىلع ناولأ ةعبرأ وأ ةثالث دوجو ةلاح يف .3

 وأ ايقفأ ططخم صيمقلا ناك اذإ الإ ،اراشتنا لقأ ناولألا ةيقب نوكت نأ ىلع دئاسلا نوللا وه

 نوللا نوكي نأ بجيو .مهنيب دئاس نول دجوي الو يواستلاب نينول مادختساب هوراك وأ ايدومع

 ناصمقلا تناك اذإو .بعللا تادعمل يفلخلاو يمامألا بناجلا ىلع ةجردلا سفنب رهاظ دئاسلا

 مدختسي ،مهنيب دئاس نول دجوي الو يواستلاب نينول مادختساب هوراك وأ ايدومع وأ ايقفأ ةططخم

 نييساسألا نينوللا ىلع رثؤي ال لكشب صيمقلا ردص ىلع دوجوملا عبارلا وأ ثلاثلا نوللا

 نيذه نيب نم براوجلا وأ تروشلا نول نوكي نأ ىلع تاعبرملا وأ طوطخلا يف نيمدختسملا

 .نينوللا

 يمامألاو يفلخلا بناجلا ىلع ةجردلا سفنب رهاظ )دئاسلا( يسيئرلا نوللا نوكي نأ بجي .4

 .ةلصلا تاذ تادعملل

 مقرو مسا( ماقرألاو ءامسألا عم سماخ نول مدختسي دق ،هالعأ )2-8( مقر ةداملاب لالخإلا نود .5

 عيمجل ةدحاو ءامسألاو ماقرألا عم ةمدختسملا ناولألا نوكتو .)لاثملا ليبس ىلع بعاللا

 .ىمرملا سارح فالخب قيرفلا يبعال

 ،)لاثملا ليبس ىلع طمنلا وأ ميمصتلا( رهظملاو نوللاب قلعتي اميف مامكألا قباطتت نأ بجي .6

 دحأب مامكألا نوكت نأ بجي ،هوراك وأ ايرئاد وأ ايدومع وأ ايقفأ ططخم صيمقلا ناك لاح يفو

 .صيمقلا يف نيمدختسملا نييساسألا نينوللا
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 صيمقلا ضرعو لوط يطغت يتلا ةريغصلا ةيسأرلاو ةيقفألا طوطخلا وذ صيمقلا ربتعي ال .7

 هنإ ذإ ،اططخم اصيمق )ةعيفر طوطخ( مم 2 اهنم نيطخ لك نيب ةحاسملا ضرع زواجتي ال يتلاو

 .اططخم صيمقلا ربتعي ىتح مس 5 ةفاسمب ضعبلا اهضعب نع طوطخلا هذه دعبت نأ بجي

 نولب مقط لقألا ىلع هيدل نوكي نا يدان لك ىلع بجي ،يساسألا لوألا مقطلا ىلإ ةفاضإلاب .8

 وأ نيبعاللا ديق جذومن مادختساب يناثلا مقطلا نع نالعإلا متي نأ بجيو ،)يطايتحا نول( يناث

 تايرابم نم ةارابم لك يف يناثلا مقطلا راضحإب يدانلا موقي نأ بجيو .بعللا تادعم جذومن

 .ةلصلا تاذ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةقباسم

 يناثلا مقطلا ناولأ نع نيابتمو ظوحلم لكشب )يساسألا( لوألا مقطلا ناولأ فلتخت نأ بجي .9

 نأ بجي ،ةقماغلا ناولألا نم )يساسألا( لوألا مقطلا نأ لاح يف ،سبللا بنجتلو ،)يطايتحالا(

 نيبعاللا مقطأ ناولأ دامتعا متي نلو .ةحتافلا ناولألا نم )يطايتحالا( يناثلا مقطلا ناولأ نوكت

 سيلو لاثملا ليبس ىلع ،ةفلتخم تاجردب نكلو نوللا تاذ نم تناك لاح يف ىمرملا سارحو

 .)حتافلا رضخألا( يناثلا نوللاو )قماغلا رضخألا( لوألا نوللا ،رصحلا
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 .قيرفلا سفن يبعال مقطأ ناولأ نع ظوحلم لكشب ىمرملا سراح مقطأ ناولأ فلتخت نأ بجي .10

 نع تايرابملا نم ةارابم لك يف ىمرملا سراح مقط ناولأ فلتخت نأ بجي ،كلذ ىلع ةوالعو

 4 مقر نوناقلا مدقلا ةرك ةبعل نوناق عجار( ةارابملا ماكح مقطو سفانملا قيرفلا مقط ناولأ

 دحأ نم( عبار وأ ثلاث نول ميدقتب مازتلالا يدان لك ىلع بجي امك .)نيبعاللا تادعمب قلعتملا

 وأ )يساسألا( لوألا نيمقطلا دحأ ناك لاح يف ىمرملا سارح مقطأل )ةحتافلا ناولألا تاجرد

 عيمج قباطتت نأ بجيو ،ةنكادلا ناولألا تاجرد دحأ نم وأ دوسألا نوللاب )يطايتحالا( يناثلا

 .قيرفلا سفن يف ىمرملا سارح عيمجب ةصاخلا بعللا تادعم

 بعللا تادعم ناولأ سفن ،ةيدنألا يف نيديقملا ىمرملا سارحو نيبعاللا عيمج يدتري نأ بجي .11

 ريغ ناولأ ءادترا مهل زوجي الو .ةقباسملا يف كارتشالا دنع ةيذيفنتلا ةرادإلا اهب ترطخأ يتلا

 طبض تاءارجإل ًاقبط يدانلا ةفلاخم متيس كلذ ةفلاخم لاح يفو ،ةيذيفنتلا ةرادإلا نم ةدمتعم

 .ةدوجلا

 متي نأ ىلع ةقباسملا تايرابم يف هؤادترا ررقملا مقطلا ناولأ ديدحتب ةيذيفنتلا ةرادإلا موقت .12

 رقي يذلا أدبملا ىلع ناولألا رايتخا موقيو .ةارابم لك ةيادب لبق مقطألا ناولأب ةيدنألا راطخإ

 تادعم جذومن وأ نيبعاللا ديق جذومن يف حضوملا )يساسألا( لوألا همقطل قيرف لك ءادتراب

 مقطلا نول رييغت ةيناكمإ فيضلا وأ/و فيضتسملا يدانلل قحيو ،ةقباسملا تايرابم ءانثأ بعللا

 ةعاس 24 هاصقأ دحب ًايباتك ةيذيفنتلا ةرادإلا ةبطاخم لاح يف رخآ مقط يأل ةارابملل دمتعملا

 سبل ثودح يف نيقيرفلا ناولأ ببست لاح يفو  ،ةلصلا تاذ ةارابملل ناولألا فشك مالتسا نم

 ـب ةصاخلا سبالملا ناولأ ديدحتب ةيذيفنتلا ةرادإلا موقت ،ينويزفلتلا ثبلل اهتبسانم مدع تبث وأ
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 ثلاثلا وأ يناثلا وأ لوألا نوللاب ةصاخلا ناولألا ىلع ءانب ناولألا رايتخا نوكيو ،)سارحلاو نيبعاللا(

 :يلاتلل ًاقفو ضراعت دوجو لاح يف ناولألا ديدحت ةيولوأ نوكت نأ ىلع ،قيرف لكل عبارلا وأ

 فيضملا قيرفلا وبعال سبالم )1

 فيضلا قيرفلا وبعال سبالم )2

 فيضملا قيرفلا ىمرم سراح سبالم )3

 فيضلا قيرفلا ىمرم سراح سبالم )4

 وأ ثلاثلا وأ يناثلا مقطلا عم لوألا مقطلا نم عمجم مقطب بعللا فيضلا قيرفلا نم بلطي دق

 .عبارلا

 قيرفلا راضحإ مدع عم ،هالعأ اهيلإ راشملا تارايخلا عيمجل لماك ذافنتسا ىلإ لوصولا لاح يف .13

 ةرادإلا نم ددحملا فيضملا قيرفلا مقط نع فلتخت نأ بجي يتلاو ةيطايتحالا مقطألل فيضلا

 راضحإ رذعت لاح يفو ،ةارابملا قالطنا دعوم نم ةقيقد 15 ةدمل راظتنالا متي ،ةيذيفنتلا

 ًارساخ فيضلا قيرفلا رابتعاو ةارابملا ءاغلإ مكحلا ىلع بجوتي فيضلا قيرفلا لبق نم سبالملا

 .)0-3( ةجيتنب

 مقطو ةارابملل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم دمتعملا مقطلا راضحإ ةكراشملا ةيدنألا ىلع بجي .14

 ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم لكل )ىمرملا سارحو نيبعاللا( عيمجل نوللا ثيح نم رياغم يناث

 درو امب مازتلالا يف يدانلا لشف لاح يفو .نيمقطلا ناولأ نيب هباشت يأ دوجو مدع نامضو

 اهردق ةمارغب ينعملا يدانلا ميرغت متيس ،ةارابملا ءاغلإ ىلإ لشفلا يدؤي ملو دنبلا اذه يف

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو مهرد فالآ ةرشع )10,000(

 نم بلطي دق ،سبل يأ ثودح يف ناولألا ببست ةيناكمإ ،ةارابملا ءدب لبق ،مكحلا ىأر اذإ .15

 .هالعأ )12-8( ةداملا يف ءاج امل ًاقفو هودتري يذلا مقطلا ناولأ رييغت نيقيرفلا

 وأ يمسرلا تروشلل يساسألا نوللا سفنب نوكي نأ بجي ،يرارحلا تروشلا مادختسا لاح يف .16

 .تروشلا نم لفسألا ءزجلا نول

 يرارحلا صيمقلا مامكأ نوكت نأ بجي ،بعللا صيمق تحت يرارحلا صيمقلا مادختسا لاح يف .17

 صيمق مامكأ ىلع ناولألا طمن راركت سفنب وأ بعللا صيمق مامكأل يساسألا نوللا سفنب

 .بعللا

 يساسألا نوللا سفنب قاسلا يقاو وأ/و براوجلا تيبثت يف مدختسملا طيرشلا نوكي نأ بجي .18

 نيفلتخم نينول مادختساب هوراك وأ ايدومع وأ ايقفأ ةططخملا براوجلاب قلعتي اميفو .براوجلل
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 تامالعلا نم طيرشلا اذه ولخي نأ ىلع ،نينوللا نيذه دحأب طيرشلا نوكي نأ بجي ،يواستلاب

 .اهريغو ةينييزتلا رصانعلاو ةاعرلاب ةصاخلا تانالعإلاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا

 ماقرألا .9

 عافترا حوارتيو .بعللا ءانثأ مدختسملا صيمقلا رهظ فصتنم ىلع حوضوب مقرلا رهظي نأ بجي .1

 35و 25 نيب تايرابملا عيمج يف نيبعاللا همدختسي يذلا صيمقلا رهظ ىلع دوجوملا مقرلا

 حوارتي نأ بجي ىرخأ ةيحان نمو .صيمقلا رهظ فصتنم يف حوضوب مقرلا رهظي نأ ىلع ،مس

 دامتعا متي نلو ،مدختسملا مقرلا جذومن فارطأو اياوز ةفاك نم مس 5و 3 نيب مقرلا ضرع

 هباشت اهيلع ظحالي يتلا وأ ةزيمم وأ ةحضاو ريغ جذامنب ماقرأ اهيلع عبطي يتلا بعللا تادعم

 صيمقلا لاخدإ دنع حوضوب مقرلا رهظي نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ماقرألا جذامن ضعب يف

 .تروشلا يف

 

 .ردصلا ىوتسم ىلع ناكم يأ يف صيمقلل يمامألا بناجلا ىلع بعاللا مقر رهظي نأ نكمي .2

 يف دوجوملا مقرلا نول سفنب نوكي نأ ىلع ،مس 15و مس 10 نيب مقرلا عافترا حوارتي نأ بجيو

 .فلخلا
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 بجيو نيقاسلا نم يأ ىلع تروشلل يمامألا بناجلا ىلع دوجوملا بعاللا مقر رهظي نأ بجي .3

 .مس 15و 10 نيب مقرلا عافترا حوارتي نأ

 فورظلا نع رظنلا ضغبو ةءاضإلا وأ مالظلا يف ةمدختسملا ناولألا نيابت أدبم ىلع ءانب .4

 زيممو ءورقم بعللا تادعم ىلع دوجوملا مقرلا نوكي نأ بجي ،ةءاضإلا وأ سقطلاك ةدئاسلا

 ناولألا نع مالعإلا لئاسوو نيدهاشملاو ةارابملا يلوؤسمو نيبعاللا عيمجل ةبسنلاب دعب نع

 ةعماللا وأ ةحتافلا ناولألاب ماقرألا مادختسا زوجي ال ،ًاديدحتو .بعللا تادعم يف ةمدختسملا

 وأ ةحتاف وأ ءاضيب ةيفلخ ىلع )يروفسوفلا ،يضفلا ،يبهذلا( رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع

 لوصحلا بجي امك ،سكعلا وأ نكادلا قوف حتافلا نوللا نوكي نأ بجي ،سبللا بنجتلو .ةعشم

 ناصمقل نيبعاللا ءادترا لاح يف .يبهذلا نوللاب ماقرأ مادختسال ةيذيفنتلا ةرادإلا ةقفاوم ىلع

 ،ةنولم ةلصفنم ةعقر ىلع ماقرألا عضو بجي ،نكاد رخآلاو حتاف امهدحأ نينولب ةططخم

 نكمي امك .ةيذيفنتلا ةرادإلا نم ةحيرص ةقفاوم ىلع يدانلا اهيف لصحي يتلا تالاحلا ءانثتساب

 نوكيل لظ وأ دحب مقرلا ةطاحإ لالخ نم مقرلا ةقطنمو ماقرألا ناولأ نيب زيامتلا أدبم قيقحت

 لئاسوو نيدهاشملاو ةارابملا يلوؤسمو نيبعاللا عيمجل ةبسنلاب دعب نع زيممو ءورقم

 .بعللا تادعم يف ةمدختسملا ناولألا نع مالعإلا

 ماقرألا تيبثت زوجي الو ةرارحلاب اهقصل وأ بعللا تادعم ىلع ةدوجوملا ماقرألا ةطايخ متت .5

 .ةتقؤملا لئاسولا نم هريغ وأ )وركليفلا( يعانص تبثم مادختساب
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 ثيحب صيمقلا رهظ ىلع دوجوملا مقرلا لفسأ طقف ةدحاو ةرم رهظي نأ يدانلا راعشل نكمي .6

 يأ رهظي نأ وأ مقرلا يوتحي نأ زوجي الو .مقرلا حوضو ىلع رثؤي الأو 2مس 5 هتحاسم ىدعتت ال

 اهطابترا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىرت رصانع يأ وأ نيعنصملا وأ يدانلل ةيفيرعت ةمالع

 .يدانلا راعش فالخب كلذو ،يعارلا وأ عنصملا وأ يدانلاب

 نيبعاللا ءامسأ .10

 نيفرتحملا ةطبار هيلع قفاوت يذلا بقللا وأ ةلئاعلا مسا مادختساب بعاللا مسا فيرعت بجي .1

 نيبعاللا ديق جذومن عم مسالا قباطتي نأ بجيو .صيمقلل يفلخلا بناجلا ىلع ،ةيتارامإلا

 الو )FA Net( داحتالل ينورتكلإلا ماظنلل ًاقفو ةقباسملا يف نيبعاللا ةمئاق رايتخال نييمسرلا

 .دحاولا يدانلا يف نيبعاللا نيب صيمقلا ىلع مسالا سفن راركت لاوحألا عيمج يف زوجي

 تادعم نم ةدعمك مدختسملا صيمقلل يفلخلا بناجلا ىلع حوضوب بعاللا مسا رهظي نأ بجي .2

 يرودو يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأكو ربوسلا سأك( تاقباسملا تايرابم عيمج يف بعللا

  .)ماع 21 تحت نيفرتحملا يرودو نيفرتحملل كوندا

 نمضي نأ بجي ةلاحلا هذه يفو ،صيمقلل يفلخلا بناجلا ىلع مقرلا تحت مسالا عضوي نأ بجي .3

 لكشلا ىلع عالطالا ىجري .صيمقلا يف تروشلا لاخدإ دنع بعاللا مسا روهظو حوضو يدانلا

)10-4(. 

 بجي امك ،مس 7.5 و 5 نيب ام بعاللا مسا ةباتك يف ةمدختسملا فورحلا عافترا حوارتي نأ بجي .4

 ريغلا ةريبكلا فورحلاب بعاللا مسا ةباتك بجيو .لقألا ىلع مس 4 ةفاسمب مقرلا نع دعبت نأ

 صيمقلا ناك لاح يفو .لظ وأ دحب اهتطاحإ زوجي ،حضوأ لكشب فرحألا روهظ نامضلو .ةلئام
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 متت وأ صيمقلا ناولأ نع فلتخم نولب شامقلا نم ةعقر ىلع مسالا عضوي نأ بجي ،اططخم

 .لظ وأ دحب هتطاحإ

 

 نكمي الو .صيمقلل يفلخلا بناجلا ىلع دوجوملا مقرلا نول سفنب مسالا فرحأ نوكت نأ بجي .5

 .رصانعلا نم اهريغ وأ تاميمصت وأ ةياعد ةيأ ىلع مسالا يوتحي نأ
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 مكلاب ةيلاخلا ةحاسملاو ةينييزتلا رصانعلا :يناثلا مسقلا

 ةينييزتلا رصانعلا .11

 ةمدختسم وأ ةممصم نوكت الأ ةطيرش هينييزت رصانع ىلع بعللا تادعم يوتحت نأ نكمي .1

 قرفلا زييمت ىلع مالعإلا لاجرو نيدهاشملاو تايرابملا ماكحو نيبعاللا ةردق نم دحي بولسأب

 ناولأ دوست الأ بجيو .ةءاضإلاو سقطلا لثم ةطيحملا ءاوجألا نع رظنلا ضغب ةسفانتملا

 .بعللا تادعم ناولأ ىلع ةينييزتلا رصانعلا

 يئاهنلا رارقلا عجريو .ةينييزتلا رصانعلا نم حئاوللا هذهل اقفو اهب حرصم ريغ رصانع ةيأ ربتعت .2

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ نأشلا اذه يف

 :هينييزت رصانع ربتعت يتلا رصانعلا نم ضعب يلي اميفو .3

 ،تاموسرلا/روصلا )1

 ،ةيحيضوتلا روصلا )2

 ،ةينييزتلا موجنلا )3

 .ىرخألا زومرلا )4

 الأ ةطيرش ،ةقباطتم ةيطايتحالاو ةيساسألا تادعملا يف ةدوجوملا ةينييزتلا رصانعلا نوكت دق .4

 ةيساسألا تادعملا نيب زييمتلا ةيناكمإ نم دحي بولسأب ةمدختسم وأ ةممصم نوكت

 .ةيطايتحالا تادعملاو

 تاينقتلا مادختساب بعللا تادعم يف ةرمتسم ةفصب ةينييزتلا رصانعلا ةطايخو جمد بجي .5

 :ةيلاتلا

 ،راكاج جيسن ةقيرط )1

 ،ةقسانتملا ةعابطلا )2

 ،ةفرخزلا )3

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا نم ةدمتعم ىرخأ ةينقت لولح يأ )4

 .يعارلا راعشو ماقرألا حوضو ىلع رثؤت وأ هابتنالا ةينييزتلا رصانعلا تتشت نأ زوجي ال .6

 قيبطت وأ ضرع يف ببستت الأ ةطيرش نيعنصملا جاتنإ طخ نم ًاءزج ةينييزتلا رصانعلا نوكت دق .7

 نيعنصملل ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي ًايئرم اعابطنا يطعت ىرخأ ةليسو يأ وأ نيعم ميمصت

 .ةهباشم ىرخأ زومر يأ وأ ةكرتشملا زومرلا وأ ةينيدلا زومرلا وأ ةلودلا وأ
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 صتخت ،تادعملا ىلع ةدوجوملا تامالعلاو تاراعشلا ةعيبطب قلعتي عازن يأ ءوشن ةلاح يف .8

 رصانعلا نم وأ عنصملل ةيفيرعت ةمالع اهرابتعاب ءاوس رارقلا ذاختاب ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 .يعارلا تانالعإ نم نالعإ وأ ةينييزتلا

 مكلاب ةيلاخلا ةحاسملا .12

 ةصاخ ةيفيرعت ةمالع يأ ضرع متي الو صيمقلل نميألا مكلا ىلع ةيلاخ ةحاسم كرتت .1

 ثيح .ةحاسملا هذه ىلع يدانلاب ةصاخلا ةيفيرعتلا ةمالعلا لاكشأ نم لكش يأ وأ نيعنصملاب

 نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب فيرعتلا ضارغأل ةصصخملا تاراشلل ةحاسملا هذه مدختست

 نأ بجيو .ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم ةعزوملا تاراشلل ةرواجم تاراش يأ عضو متي الو ،ةيتارامإلا

 نيب فصتنملا يف عقت نأ بجيو لقألا ىلع مس 8 هضرعو مس 12 ةحاسملا هذه عافترا نوكي

 .عوكلاو فتكلا ةطقن

 وأ ةريصق مامكألا تناك اذإ امع رظنلا ضغب نميألا مكلا ىلع ةيلاخ ةحاسم صيصخت بجي .2

 .ةليوط
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 بعللا تادعم ىلع يدانلل ةيفيرعتلا تامالعلا :ثلاثلا مسقلا

 ةيدنألاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا .13

 ةيدنألل زوجي ،ةصاخلا بعللا تادعمب ةقلعتملا 17-13 مقر داوملاب هاندأ ةحضوملا دويقلل اقبط .1

 :بعللا تادعم ىلع يدانلاب ةصاخلا ةيلاتلا ةيفيرعتلا تامالعلا ضرع

 ،يدانلل يمسرلا راعشلا )1

 ،يدانلل ةيمسرلا ةميمتلا )2

 ،يدانلل يمسرلا زمرلا )3

 ،يدانلل يمسرلا مسالا )4

 ،يدانلا بقل )5

 ،يدانلا اهيف دوجوملا ةنيدملا مسا )6

 .يدانلا ىلع ةقبطنملا ىرخألا تاراشلاو تامالعلا )7

 نمض ةيدنألاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم طقف ةلجسملا عاونألا مادختساب حرصي .2

 ةيراجت ةمالعك ليجستلا لالخ نم ءاوس يمسر عضو عاونألا كلتل نوكي نأ بجيو .بعللا تادعم

 لالخ نم وأ ةيراسلا ةيتارامإلا تاعيرشتلل اقبط ةلوفكملا ةيركفلا ةكلملا قوقح لالخ نم وأ

 اذه قبطنيو .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار وأ/و مدقلا ةركل تارامإلا داحتا يف يمسرلا ليجستلا

 لوصحلا ىلع ليلد ميدقتب يدانلا اهيف مزتلي يتلا ىرخألا تاراشلاو تامالعلا ىلع كلذك رمألا

 .ةينعملا تاطلسلا لبق نم مادختسالاب حيرصت ىلع

 ةداملاب هالعأ ةحضوملا يدانلاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ يوتحي نأ بجي ال .3

 ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي ًاعابطنا يطعت ىرخأ ةليسو يأ وأ ميمصت بيلاسأ ىلع 1-13 مقر

 ىلع( تاميمصتب ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةيؤرل ًاقفو طبترت ،ىرخأ رصانع ةيأ وأ نيعنصملل

 .عنصملا وأ يعارلاب ةصاخ ىرخأ رصانع يأ وأ )تاراعشلا لاثملا ليبس

 ةداملاب هالعأ ةحضوملاو ةيدنألاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ لكش ىلع دويق ةيأ دجوت ال .4

 .1-13 مقر

 ةحضوملاو ةيدنألاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ ةكايح وأ زيرطت وأ عبط زوجي .5

 تادعم ىلع ةيدنألاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا تيبثت بجيو .ةراشك 1-13 مقر ةداملاب هالعأ

 ىرخأ ةليسو يأ وأ وركليفلا مادختساب ةيفيرعتلا تامالعلا هذه لثم تيبثت زوجي الو ،بعللا

 .ةتقؤم
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 ةداملاب هالعأ ةحضوملا يدانلاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ لخادتي الأ بجي .6

 لاثملا ليبس ىلع( بعاللا ةيوهل ةحضوملا بعللا تادعم نم ىرخألا رصانعلا عم 1-13 مقر

 .حضاو لكشب سفانملا قيرفلاو نيبعاللا نيب زييمتلا قيعي وأ )بعاللا مقر

 ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا ىلع 17-13 مقر داوملاب ةصاخلا طورشلاو ماكحألا قبطنت ال .7

 .صوصخلا هجو ىلع سماخلا لصفلا ماكحأ بجومب اهميظنت مت يتلا عنصملاب

 ةطبار ىلإ يباتك راطخإ لاسرإ بجومب ةيفيرعتلا تامالعلا نم يأ ىوتحم ىلع رييغت ءارجإ زوجي .8

 نم ةنيع هب قفرم ةارابملا موي نم لقألا ىلع مايأ )7( ةعبس لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا

 .ةديدجلا تادعملا

  صيمقلا ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا .14

 ةحضوملا ةيفيرعتلا تامالعلا ضرع ةيدنألل زوجي ،14 مقر ةداملاب هاندأ ةحضوملا دويقلل اقبط .1

 ىلعو ةقايلا ةقطنم يفو صيمقلل يفلخلاو يمامألا بناجلا ىلع 1-13 مقر ةداملاب هالعأ

  .مامكألا

 ،صيمقلل يمامألا بناجلا ىلع يدانلاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا نم يأ ضرع ةيدنألل زوجي .2

 ةرمل يدانلل يمسرلا راعشلا ضرع( لاثملا ليبس ىلع ،عون لك نم طقف دحاو عون ضرع ةطيرش

 .)طقف ةدحاو

 يمامألا بناجلاب ردصلا ةقطنم ىلع يدانلاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا هذه عضو زوجي .3

 بناجلا ىلع دوجوملا مقرلا ةيؤر ةيفيرعتلا تامالعلا هذه قيعت الأ بجيو طقف صيمقلل

 .ةيفيرعتلا .تامالعلا هذه عضاوم رايتخا ،هريدقتل ًاقفو يدانلل قحيو .يمامألا

 مقرلا لفسأ صيمقلل يفلخلا بناجلا ىلع طقف ةدحاو ةرمل يدانلا راعش ضرع يدانلل زوجي .4

  .)6.9( مقر ةداملاب حضوم وه امك

 ةقايلا ةقطنم نم طسوتم عضوم يف يدانلل طقف ةدحاو ةيفيرعت ةمالع ضرع يدانلل زوجي .5

 ةيفيرعتلا تامالعلا دحأ نيب نم صيمقلل يفلخلا بناجلا ىلع )ةقايلا جراخ وأ لخاد ءاوس(

 :ةيلاتلا

 ،يدانلا مسا )1

 ،يدانلا زمر )2

 .يدانلا قيرف بقل )3

 .ةنيدملا مسا )4
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 نم ءاوس( صيمقلا ةقاي ةقطنم يف يدانلاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا نم يأ ضرع زوجي ال

 .صيمقلا يبناج دحأ ىلع وأ يمامألا بناجلا ىلع )جراخلا وأ لخادلا

 

 

 

 :ةيلاتلا تاسايقلا ةاعارم بجي ،صيمقلا ىلع ةدوجوملا يدانلل ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف .6

 9 مقر ةداملا ماكحأو طورشل اقفو ىصقأ دحك 2مس 100 :يدانلل يمسرلا راعشلا )1

 ،ماقرألاب قلعتت يتلا هالعأ ةحضوملا

 ،ىصقأ دحك 2مس 100 :يدانلل ةيمسرلا ةميمتلا )2

 ،ىصقأ دحك 2مس 100 :يدانلل يمسرلا زمرلا )3

 ،ىصقأ دحك 2مس 12 :يدانلل يمسرلا مسالا )4

  .ىصقأ دحك 2مس 12 :يدانلل يمسرلا بقللا )5

  2مس 12 :يدانلا اهب دوجوملا ةنيدملا مسا )6
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 15 صيمقلا ةقاي ةقطنم يف يدانلا بقلو يدانلا مساو يدانلا زمر نم لك ةحاسم ىدعتت الأ بجي )7

 .2مس

 مساو ،يدانلا بقل وأ/و يدانلا مسا ةباتك يف ةمدختسملا فورحلا نم فرح ةيأ عافترا ىدعتي الأ بجي )8

 ،مس 2 ةنيدملا

 تروشلا ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا .15

 ضرع ةطيرش ،تروشلا ىلع يدانلاب ةصاخلا ةيلاتلا ةيفيرعتلا تامالعلا نم يأ ضرع ةيدنألل زوجي .1

 :عون لك نم طقف دحاو عون

  .يدانلل يمسرلا زمرلا وأ يدانلل يمسرلا راعشلا )1

 .يدانلا يمسرلا مسالا )2

 عضو بجي الو ،طقف تروشلل يمامألا بناجلا ىلع هب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا ضرع يدانلل زوجي .2

 ةيفيرعتلا تامالعلا عضو متي نأ ىلع ،تروشلل يفلخلا بناجلا ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا نم يأ

 :نيقاسلا ىدحإ لفسأ ضعبلا اهضعب راوجب )رايتخالا بسح( يدانلل

 و ،يدانلل يمسرلا زمرلا وأ يدانلا راعش )1

 .يدانلل يمسرلا مسالا )2

 الو تروشلا مازحل يمامألا بناجلا فصتنم يف وأ نيقاسلا ىدحإ لفسأ يدانلا مسا عضو زوجي

  .تروشلا مازح ىلع يمسرلا يدانلا مسا وأ زمر وأ راعش ضرع زوجي

 تاسايقلا ةاعارم بجي ،تروشلل يمامألا بناجلا ىلع ةدوجوملا ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف .3

 :ةيلاتلا

 ،ىصقأ دحك 2مس 50 :يدانلا راعش )1

 و ،ىصقأ دحك 2مس 50 :يدانلا زمر )2

 .ىصقأ دحك 2مس 12 :يدانلا مسا )3

 .مس 2 يدانلا مسا ةباتك يف ةمدختسملا فورحلا نم فرح يأ عافترا ىدعتي الأ بجي .4
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 براوجلا ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا .16

 تامالعلا نيب نم ،بروج لك ىلع يدانلل نيتقباطتم نيتيفيرعت نيتمالع ضرع يدانلل زوجي .1

 :ةيلاتلا ةيفيرعتلا

 وأ/و ،يدانلل يمسرلا زمرلا وأ يدانلل يمسرلا راعشلا )1

 .يدانلل يمسرلا مسالا )2

 متي نأ ىلع ،طرش وأ ديق نود يدانلاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا نم عونلا اذه ضرع زوجي

 .ناكملا سفنبو بروج لك ىلع طقف دحاو ةرم ةيفيرعتلا ةمالعلا هذه لثم ضرع

 ضرع بجي( بروجلا ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا نم رثكألا ىلع نيتيفيرعت نيتمالع ضرع زوجي .2

 :ىصقأ دحك ةيلاتلا تاسايقلل اقفو )بروج لك ىلع ةيفيرعتلا ةمالعلا سفن

 ،2مس 50 :يدانلل يمسرلا راعشلا )1

 ،2مس 50 :يدانلل يمسرلا زمرلا )2

 .2مس 12 :يدانلل يمسرلا مسالا )3

 .مس 2 يدانلل يمسرلا مسالا فورح نم فرح يأ عافترا ىدعتي الأ بجي .3
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 ةصاخلا عينصتلا تاينقت مادختساب ةعونصملا ةيفيرعتلا تامالعلا .17

 يدانلل ةيمسرلا ةميمتلاو يدانلل يمسرلا راعشلا نيب نم ةدحاو ةيفيرعت ةمالع رايتخا زوجي )1

 يف تروشلا وأ/و صيمقلا ىلع اهضرعل يدانلا بقلو يدانلا مساو يدانلل يمسرلا زمرلاو

 .ةصاخ عينصت تاينقت اهرابتعاب ةقسانتم ةعابط وأ رزيللاب تحن وأ ةفرخز وأ راكاج جيسن ةروص

 عضوم وأ ةحاسم وأ مقرلا ىلع دويق دجوت ال ،هاندأ 2-17 مقر ةداملا طورشو ماكحأل اقبطو

 ةقبسم ةيباتك ةقفاوم ةصاخ عينصت تاينقت يأ مادختسا بلطتيو .ةراتخملا ةيفيرعتلا ةمالعلا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم

 نوكي الأ بجيو .ةلصلا تاذ بعللا تادعم نولل اهباشم ةصاخلا عينصتلا ةينقت نول نوكي نأ بجي )2

 .بعللا تادعم زييمت ىلع ةردقلا ىلع رثؤي وأ انيابتم ًانول نمضتي وأ ادئاس عينصتلا ةينقت نول

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ينطولا ملعلا راعش  .18

 بناجلا ىلع ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ينطولا ملعلا راعش عضوب ةيدنألا عيمج مزتلت .1

 .)1.18 لكشلا ىلع عالطالا ىجري( ًاديدحت ،ردصلا فصتنم يف طقف صيمقلل يمامألا

 .)ج قحلملا رظنا( ةحيحصلا هداعبأ بسحو يسدنهلا هلكشب ينطولا ملعلا راعش مادختسا بجي .2

 يأ وأ وركليفلا مادختساب هتيبثت زوجي الو ،ينطولا ملعلا راعش ةكايح وأ زيرطت وأ عبط زوجي .3

  .ةتقؤم ىرخأ ةليسو

 نع ردصلا فصتنم يف صيمقلل يمامألا بناجلا ىلع ينطولا ملعلا راعش ةحاسم ديزت الأ بجي .4

 .2مس 25
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  ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيمسرلا تاراشلا .19

 اميف ةيذيفنتلا ةرادإلا اهعيزوتب موقت يتلا ةيمسرلا ةراشلا عضو ةيدنألا عيمج ىلع نيعتي .1

 فرصم سأك ،نيفرتحملل كوندا يرود( ةلصلا تاذ ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار تاقباسمب قلعتي

 ةيدنألل زوجي الو ،نميألا مكلاب ةيلاخلا ةحاسملا ىلع )يتارامالا ربوسلا سأك ،يمالسإلا يبظوبأ

 ةقباسم يف ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةدمتعملا تاقباسملا تاراش نم ًايأ عضو

 .ةقباسملاب ةصاخ ةراش رادصإ متي مل ام ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود

 نيبعاللا ناصمق ىلع ةينييزتلا موجنلا .20

 :ةيلاتلا طورشلل ًاقفو ،2023-2022 يضايرلا مسوملل ةينييزتلا موجنلا ماظن قيبطت متيس  .1

 يرود ةقباسم نم تالوطب سمخ )5( ددع ىلع هلوصح لباقم ةدحاو ةمجن عضو يدانلل قحي )1

 .طقف نيفرتحملل كوندأ

 ةركل تارامإلا داحتا لبق نم ةرداصلا تالوطبلا قيثوت ةحئالل ًاقفو تالوطبلا ددع باستحا متي )2

 .مدقلا

 يدانلا موقي نأ دعب ةدحاو ةرمل يدانلل ةينييزتلا موجنلا ددع ىلع ةقفاوملا رادصإ متي )3

 لصاحلا يرودلا تالوطب ددع ديكأتل ةركلا داحتا نم قثوم باطخ ةطبارلا ميلستب ينعملا

 .اهيلع

 ةديدج ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي ،ةيلاحلا موجنلا ددع ىلع ةديدج ةمجن ةفاضإ لاح يف )4

 .هالعأ )3( دنبلا يف ءاج امل ًاقفو

Art.1.18 
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 موجن عضو نم هالعأ اهيلإ راشملا ةينييزتلا ةمجنلا طورشل ةيفوتسم ريغلا ةيدنألل قحي ال )5

 دامتعا مدع ىلإ كلذ ةفلاخم يدؤيسو ،نيبعاللا تادعم ىلع اهل هباشم لكش يأ وأ ةينييزت

 .يدانلا تادعم

 :نيبعاللا صيمق ىلع ةينييزتلا موجنلا ةعابط دنع ةيلاتلا تابلطتملاب مازتلإلا ةيدنألا ىلع بجوتي .2

 عضو قحي الو ،طقف يدانلا راعش قوف نيبعاللا ناصمق ىلع لكشلا ةيسامخ ةمجن عضو )1

 .رخآ ناكم يأ يف موجنلا

  ،مس )1( نع رثكأ ةينييزتلا ةمجنلا رطق زواجتي الأ بجي )2

 .مس )1( نع رثكأ موجنلا نيب ةفاسملا ديزت الأ بجي ةينييزت ةمجن نم رثكأ عضو لاح يف )3
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 ةصاخلا تادعملا :عبارلا لصفلا

  نيبعاللاب ةصاخ تادعم :لوألا مسقلا

  ةماعلا ئدابملا .21

 بعالل زوجي ،ةبعللا نيناوق نم )4( مقر نوناقلل اقبط هاندأ ةحضوملا ةصاخلا تادعملا ءانثتساب .1

 ةيامح يف تادعملا هذه مادختسا نم ديحولا ضرغلا لثمتي نأ ةطيرش ةصاخ تادعم مادختسا

 هذه مادختسا ءارج رارضأب نيرخآلا نيبعاللا نم يأ ةباصإل ةيناكمإ يأ دجوت الأو ًايندب بعاللا

 ىلع ءاوس ةرطخ ريغ داوم نم ةعنصم ةصاخلا تادعملا نوكت نأ بجيو .ةصاخلا تادعملا

 دامتعالاو صحفلل ةصاخلا تادعملا مادختسا عضخيو ،نيرخآلا نيبعاللا وأ اهيدتري يذلا بعاللا

 .ةارابملا ةرادإل نيعملا مكحلا وأ/و ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم

 لئاسوو نيدهاشملاو ةارابملا يلوؤسمو نيبعاللا ةردق ىلع ةصاخلا تادعملا رثؤت الأ بجي .2

 .ةءاضإلا وأ سقطلاك ةدئاسلا فورظلا نع رظنلا ضغب سفانملا قيرفلا زييمت ىلع مالعإلا

 تادعملا هذه ةعانص يف ةمدختسملا داوملا وأ ةيبيكرتلا ةصاخلا تادعملا ءازجأ عنصت الأ بجي .3

 وأ نوللا يف ةفلتخم وأ ةسكاع داوم نم ،36 ىلإ 34 نم داوملاب ةحضوم ىرخأ تادعم يأ وأ

 .هايملا وأ ةءاضإلا وأ طغضلا اهيف امب ةيجراخ تاريثأت ةيأ ببسب لكشلا

  نتباكلا ةراش .22

 ناولأ نع ةنيابتم ناولأب ةنولم ِدان لكل نتباك ةراش )3( ددع ريفوتب ةيذيفنتلا ةرادإلا موقتس .1

 ةطبارلا اهرفوت يتلا ةراشلا ءادترا يدانلا قيرف نتباك ىلع نيعتيو ،ةيدنألل ةدمتعملا تادعملا

 ،يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك ،نيفرتحملل كوندا يرود( تاقباسم تايرابم عيمج يف ًارصح

 متيسو ،ةطبارلا اهرفوت يتلا نع ادع رخآ عون يأ مادختسا عنميو ،)يتارامالا ربوسلا سأك

 .كلذب ديقتلا مدع لاح يف ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقبط يدانلا ةفلاخم

 يدانلا لمحتي نأ ىلع ةطبارلا لبق نم اهريفوت متيس ،نتباكلا ةراش نم رخآ ددع بلط لاح يف .2

 .ةيفاضإلا ةفلكتلا

 ىمرملا سراح تازافق .23

 نع ةلصفنم تازافقلا هذه نوكت نأ ىلع نول يأ نم تازافق ءادترا ىمرملا سراحل زوجي .1

 .ةفلتخم تازافق ءادترا دحاولا قيرفلا ىمرم سارحل زوجيو ،صيمقلا

 فورح ةيأ عافترا ىدعتي الأ بجيو .زافقلا ىلع ةدحاو ةرم ىمرملا سراح مقرو مسا ةباتك زوجت .2

 .مس 2 ىمرملا سراح مسا ةباتك يف ةمدختسم
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 نيب نم ،ىمرملا سراح تازافق نم زافق لك ىلع هب ةصاخ ةيفيرعت ةمالع ضرع يدانلل قحي .3

 :ةيلاتلا ةيفيرعتلا تامالعلا دحأ

  ،يدانلل يمسرلا راعشلا )1

 و ،يدانلل يمسرلا زمرلا )2

 .يدانلل يمسرلا مسالا )3

 زوجي الو ىمرملا سراح تازافق ىلع عضوم يأ يف يدانلاب ةصاخ ةيفيرعت ةمالع عضو زوجي

 .ةدحاو ةرم نم رثكأ اهضرع

 ةاعارم بجي ،ىمرملا سراح تازافق ىلع ةدوجوملا يدانلل ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف .4

 :ةيلاتلا تاسايقلا

 ،2مس 50 :يدانلل يمسرلا راعشلا )1

 و ،2مس 50 :يدانلل يمسرلا زمرلا )2

 .2مس 12 :يدانلل يمسرلا مسالا )3

 .مس 2 يدانلا مسا ةباتك يف ةمدختسملا فورحلا عافترا ىدعتي الأ بجي .5

 

 ىمرملا سراح سأر ةعبق .24

 جاتنإ بجيو .نول يأب سأر ةعبق ءادترا ،ةدئاسلا طورشلا نع رظنلا ضغب ،ىمرملا سارحل زوجي .1

 ةعبق ءادترا دحاولا قيرفلا ىمرم سارحل زوجيو .بعللا تادعم عنصم ةفرعمب سأرلا ءاطغ

 .ةفلتخم سأر

 عافترا ىدعتي الأ بجيو .ةدحاو ةرمل سأرلا ءاطغ ىلع ىمرملا سراح مقر وأ/و مسا ةباتك زوجي .2

  .مس 2 يمرملا سراح مقر وأ مسا ةباتك يف ةمدختسملا فورحلا

 تامالعلا نيب نم ،ىمرملا سراح سأر ةعبق ىلع ،ةدحاو ةيفيرعت ةمالع ضرع يدانلل زوجي .3

 :ةيلاتلا ةيفيرعتلا
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 ،يدانلل يمسرلا راعشلا )1

 وأ ،يدانلل يمسرلا زمرلا )2

  .يدانلل يمسرلا مسالا )3

 زوجي الو ىمرملا سراح سأر ةعبق ىلع عضوم يأ يف يدانلاب ةصاخ ةيفيرعت ةمالع عضو زوجي

 .ةدحاو ةرم نم رثكأ اهضرع

 ةاعارم بجي ،ىمرملا سراح سأر ةعبق ىلع ةدوجوملا يدانلل ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف .4

 :ةيلاتلا تاسايقلا

 ،2مس 50 :يدانلل يمسرلا راعشلا )1

 ،2مس 50 :يدانلل يمسرلا زمرلا )2

 .2مس 12 :يدانلل يمسرلا مسالا )3

 .مس 2 يدانلل يمسرلا مسالا ةباتك يف ةمدختسملا فورحلا عافترا ىدعتي الأ بجي

 

 

 ىمرملا سراح ريغ نيبعاللا تازافق .25

 نع ةلصفنم تازافقلا هذه نوكت نأ ىلع ،تازافقلا ءادترا ىمرملا سراح ريغ نيبعالل زوجي .1

 .صيمقلا

 .ىمرملا سراح ريغ نيبعاللا تازافق ىلع بعاللاب صاخلا مقرلا وأ هراصتخا وأ مسالا ضرع قحي ال .2

 ،ىمرملا سراح ريغ نيبعاللا تازافق نم زافق لك ىلع ةدحاو ةيفيرعت ةمالع ضرع يدانلل زوجي .3

 ،طقف دحاو ةرمل ةمالعلا عضوت نأ ىلع تازافقلا ىلع ةيفيرعتلا ةمالعلا عضوم ديدحت هل قحيو

 .2مس 12 ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم ىدعتت الأو

 مصعملا ةباصعو سأرلا ةباصع .26

 مقرلا وأ ،هراصتخا وأ ،مسالا ضرع نود مصعملا ةباصع وأ سأرلا ةباصع ءادترا نيبعالل زوجي .1

 .مصعملا ةباصع وأ سأرلا ةباصع ىلع بعاللاب صاخلا
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 هل قحيو ،مصعملا ةباصعو سأرلا ةباصع نم لك ىلع ةدحاو ةيفيرعت ةمالع ضرع يدانلل زوجي .2

 عضوت نأ ىلع مصعملا ةباصعو سأرلا ةباصع نم لك ىلع ةيفيرعتلا ةمالعلا عضوم ديدحت

 .2مس 12 ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم ىدعتت الأو ،طقف دحاو ةرمل ةمالعلا

 ةصاخلا ةيبطلا ةياقولا داوم .27

 ةيبطلا داوملا دامتعا ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل زوجي ،ةبعللا نيناوق نم 4 مقر نوناقلل اقبط .1

 ليلحت دعب رئابجلاو تاراظنلاو ةبكرلاو عارذلا ةيقوأو هجولا ةمامكو سأرلا ءاطغ لثم ةصاخلا

 وأ ةصاخلا داوملا عنصمل ةيراجتلا ةمالعلا ضرع زوجي الو .ةطبارلا لبق نم داوملا هذه صحفو

 نوكت يتلاو ،عنصملاب ةصاخلا ةقسانتملا ةيفيرعتلا ةمالعلا ادع اميف ،داوملا هذه ىلع ريغلا

 .ةصاخلا داوملا مادختسا ءانثأ ةيئرم ريغ

 بعللا تادعم تحت اهئادترا متي يتلا سبالملا .28

 نودب يتلا ناصمقلاو ةيلخادلا سبالملا لثم بعللا تادعم تحت سبالم ءادترا نيبعالل زوجي .1

 وأ ةلصفنم بعللا تادعم تحت اهئادترا متي يتلا سبالملا نوكت دقو ،يرارحلا تروشلاو تاقاي

 تادعم تحت اهئادترا متي ةرهاظ سبالم يأ نول نوكي نأ بجيو .تروشلا وأ صيمقلاب ةلصتم

 مامكألا لثم( بعللا تادعم نم ةلصلا تاذ ءازجألل ةيساسألا ناولألا ةعومجم سفن نم بعللا

 بجي ،مامكألا ليوط ةقايب صيمق هتحتو ةقاي نودب صيمقل بعاللا ءادترا ةلاح يفو .)ناقيسلاو

 ناصمقلا ةيقب لثم مامكألا ليوط صيمق هنأكو ودبيل رهظملا سفن صيمقلا اذهل نوكي نأ

 .نورخآلا نوبعاللا اهيدتري يتلا

 ءامحإلا ناصمق .29

 نيبعالل ءامحإلا ناصمق نم ةعومجم يدانلا صصخي نأ بجي ،ةقباسملا تايرابم عيمج يف .1

 .قيرفلا يلوؤسمو

 ءامحإلا ناصمق نول نوكي نأ بجي ،ةءاضإلاو سقطلا لثم ةدئاسلا فورظلا نع رظنلا ضغب .2

 ناولألا نع زيممو مالعإلا لئاسوو نيدهاشملاو ةارابملا يلوؤسمو نيبعاللا عيمجل حضاو

 ناصمق مادختسا زوجي الو .سفانملا قيرفلا يبعال لبق نم بعللا تادعم يف ةمدختسملا

 .دوسألا وأ يدامرلا وأ رضخألا نوللاب ءامحإ

 ناصمق ىلع يدانلاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم طقف دحاو عون ضرع ةيدنألل زوجي .3

 اهتحاسمو اهضرع متيس يتلا ةيفيرعتلا ةمالعلا رايتخا طرش وأ ديق نود يدانلل قحيو .ءامحإلا

 .ءامحإلا ناصمق ىلع اهعضومو

 مادختسا دييقت ةيذيفنتلا ةرادإلل زوجي ،ةلصلا تاذ ةقباسملا يف ةيئاهنلا ةارابملاب قلعتي اميف .4

 .قيرف لكل ناصمقلا نم فاك ددع ةيذيفنتلا ةرادإلا رفوتس ةلاحلا هذه يفو ءامحإلا ناصمق
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 ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم يف نيدوجوملا صاخشألاب ةصاخلا تادعملا :يناثلا مسقلا

 ةماعلا ئدابملا .30

 متي يتلا ةصاخلا تادعملا ىلع 33 ىلإ 30 نم داوملاب ةحضوملا ماكحألاو طورشلا قبطنت .1

 وأ ةارابملا يلوؤسم وأ نيبعاللا لبق نم ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم لخاد اهئادترا

 .ةارابملا دعبو نيبعاللا دحأ ليدبت ءانثأو لبقو ءامحإلا ةرتف ءانثأ قيرفلا يلوؤسم

 وأ/و ةقباسملا حئاول رادصإ ،رخآل نآ نم ،داحتالا ةرادإ سلجم دامتعا دعب ةيذيفنتلا ةرادإلا زوجي .2

 قيرفلا يلوؤسم وأ ةارابملا يلوؤسم وأ نيبعاللا مادختسا ميظنتل مالعإلاو قيوستلا حئاول

 ليدبت ءانثأو لبقو ءامحإلا ةرتف ءانثأ ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم يف ةصاخلا تادعملل

 .ةارابملا دعبو نيبعاللا دحأ

 ةيولعلا سبالملا .31

 دحأ ليدبت ءانثأو لبقو ءامحإلا ةرتف ءانثأ قيرفلا يلوؤسمو ةارابملا يلوؤسمو نيبعالل زوجي .1

 ةيضايرلا لدبلا تكاوج ،لاثملا ليبس ىلع( ةيولعلا سبالملا ءادترا ةارابملا دعبو نيبعاللا

 ةليقثلا ناصمقلاو تاقاي نودب يتلا ناصمقلاو فطاعملاو ةيوتشلا تكاوجلاو رطملا تكاوجو

 .ةبقارملل ةعضاخلا داتسإلا ةطقنم لخاد )ولوب ناصمقو

 .ةيولعلا سبالملا ىلع يدانلاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ ضرع ةيدنألل زوجي .2

 اهتحاسمو اهضرع متيس يتلا ةيفيرعتلا تامالعلا ددع ديدحت طرش وأ ديق نود يدانلل قحيو

 .ةيولعلا سبالملا ىلع اهعضومو

 ةيلفسلا سبالملا .32

 دحأ ليدبت ءانثأو لبقو ءامحإلا ةرتف ءانثأ قيرفلا يلوؤسمو ةارابملا يلوؤسمو نيبعالل زوجي .1

 ةيضايرلا لدبلا ليوارس ،لاثملا ليبس ىلع( ةيلفسلا سبالملا ءادترا ةارابملا دعبو نيبعاللا

 .ةبقارملل ةعضاخلا داتسإلا ةطقنم لخاد )ةيوتشلا تانولطنبلاو تروشلاو رطملا ليوارسو

 ةداملا يف ةروكذملا ،يدانلاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ ضرع ةيدنألل زوجي .2

 تامالعلا ددع ديدحت طرش وأ ديق نود يدانلل قحيو .ةيلفسلا سبالملا ىلع ،1-13 مقر

 .ةيلفسلا سبالملا ىلع اهعضومو اهتحاسمو اهضرع متيس يتلا ةيفيرعتلا
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 ةارابملا يلوؤسمب ةصاخلا تادعملا .33

 ةارابملا ماكح/يلوؤسم عيمج ميلستب ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ/و مدقلا ةركل تارامإلا داحتا مزتلي .1

 ةركل تارامإلا داحتا دروم ةفرعمب اهعينصت متي ،ناولألا ةددعتم تادعملا نم ةلماك ةعومجم

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا /مدقلا

 ءادترا تايرابملا عيمج ءانثأو لبقو ءامحإلا ةرتف ءانثأ ةارابملا ماكح/يلوؤسم ىلع نيعتي .2

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ/و مدقلا ةركل تارامإلا داحتا لبق نم ةعزوملا تادعملا

 تارامإلا داحتا لبق نم ةعزوملا ريغ ىرخأ تادعم يأ مادختسا ةارابملا ماكح/يلوؤسمل قحي ال .3

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ/و مدقلا ةركل

 .ةارابملا ءانثأ نوللا سفن نم تادعم ءادترا ةارابملا ماكح/يلوؤسم ىلع نيعتي .4

 صيمقلا نم رسيألا مكلا ىلع فيظنلا بعللا ةراش ءادترا ةارابملا ماكح/يلوؤسم ىلع نيعتي .5

 )مكحلا يدعاسمو مكحلا( مدقلا ةركل تارامإلا داحتا ةراش ىلإ ةفاضإلاب تايرابملا عيمج ءانثأ

 .صيمقلل يمامألا بناجلا نم رسيألا بناجلا ىلع
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 نيرخآلا صاخشألاب ةصاخلا تادعملا :ثلاثلا مسقلا

 مالعألا يلماحو نيبعاللا يقفارمو تاركلا يعماج .34

 ،مالعألا يلماحو )دجو نإ( نيبعاللا يقفارمو تاركلا يعماج ميلستب ةيذيفنتلا ةرادإلا موقت .1

 .ةقباسملا تايرابم عيمج يف تادعملا عيمج

 ىلع بجي ،1-34 مقر ةداملل اقفو تادعملا هذه ميلستب ةيذيفنتلا ةرادإلا مايق مدع ةلاح يف .2

 يف تادعملا عيمج ،مالعألا يلماحو )دجو نإ( نيبعاللا يقفارمو تاركلا يعماج ميلست يدانلا

 .ةقباسملا تايرابم عيمج

 ًازيمم يزلا اذه نوكي نأ بجيو دئاس دحاو نولب نولم يز ءادترا تاركلا يعماج ىلع نيعتي .3

 سفانملا قيرفلا يبعال يز نع مالعإلا لئاسوو نيدهاشملاو ةارابملا يلوؤسمو نيبعالل

 ةحئال يف ءاج ام ةاعارم عم ،ةءاضإلاو سقطلا لثم ةدئاسلا فورظلا نع رظنلا ضغب ،ماكحلاو

 .بابشلا جمانرب

 ىرخألا تادعملا :عبارلا مسقلا

  تاركلا .35

 .تاركلا مادختسا ىلع مدقلا ةرك ةبعل نوناق نم )2( مقر نوناقلا ماكحأ قبطنت .1

 ىلع بجيو ،نيفرتحملل كوندا يرود تايرابم ةماقإل تاركلا ريفوتب ةيذيفنتلا ةرادإلا مزتلت .2

 .ىرخألا تاقباسملا تايرابم ةفاك يف تاركلا هذه مادختسا يدانلا

 ةدمتعملا تاركلا سفن مادختسا يدانلل زوجي ،تاركلل ةيذيفنتلا ةرادإلا ريفوت مدع ةلاح يف .3

 تاركلا ىلع هب ةصاخ ةيفيرعت ةمالع يأ ضرع نودب
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 مدقلا ةرك ةيذحأ .36

 .مدقلا ةرك ةيذحأ مادختسا ىلع مدقلا ةرك ةبعل نوناق نم 4 مقر نوناقلا ماكحأ قبطنت .1

 لاكشأ اهل وأ نيفلتخم نيعنصمل دوعت مدق ةرك ةيذحأ ءادترا قيرفلا سفن يبعالل قحي .2

 .مهتابغر بسح ةفلتخم

 قاسلا يقاو .37

 .قاسلا يقاو مادختسا ىلع مدقلا ةرك ةبعل نوناق نم 4 مقر نوناقلا ماكحأ قبطنت .1

 بسح ةفلتخم لاكشأ هل وأ نيفلتخم نيعنصمل دوعي يقاو ءادترا قيرفلا سفن يبعالل قحي .2

 .مهتابغر

  بعلملا تادعم .38

 لخاد ىرخأ تادعم مادختسا ىلع مدقلا ةرك ةبعل نوناق نم 1 مقر نوناقلا ماكحأ قبطنت .1

 .اهمالعأو ةيارلا ةدمعأو ىمرملا ةكبشو ىمرملا لثم بعلملا
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 عنصملل ةيفيرعتلا تامالعلا :سماخلا لصفلا

 ةماعلا طورشلا :لوألا مسقلا

 ةدوجلا ماتخأو ةيفيرعتلا تاقصلملاو نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ .39

 ةلجسملا ةيراجتلا تامالعلا لاكشأ

 

 :تادعملا ىلع ةيلاتلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ ضرع نيعنصملل زوجي .1

 ،)"ةيطخ ةمالع" =( مسالا )1

 ،)"ةيميمصت ةمالع" =( راعشلا )2

 ،)"ةيميمصت ةمالع/ةبكرم ةملك" =( جاتنإلا طخ )3

 ،)"ةيميمصت ةمالع/ةبكرم ةملك" =( يزمرلا راعشلا )4

 .)نيعم طخب ةبوتكم "ةيطخ ةمالع" =( صنلا )5

 ةينعملا ةارابملا لبق ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ ًابوتكم اًراطخإ يدانلا لسرأ اذإ ،عنصملا رييغت زوجي .2

 .ةديدجلا تادعملا نم ةنيع اهب قفرم لقألا ىلع مايأ )7( ةعبسب

 .)ب قحلملا رظنا( ةينييزتلا رصانعلا نم حئاوللا هذهل اقفو اهب حرصم ريغ رصانع ةيأ ربتعت .3

 رصانعلا هذه نول دوسي الأ بجيو ةيفيرعتلا تامالعلا لاكشأ نم لكش رصانعلا هذه ربتعتسو

 رصنعك ةلجسم ةيراجت ةمالع مادختسا زوجي الو .اهزييمت ىلع رثؤي وأ تادعملا ىلع ةينييزتلا

 .ةينييزتلا رصانعلا نم
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 ةصاخ ةيفيرعت ةمالع ربتعي تادعملا ىلع دوجوملا ليثمتلا ناك اذإ ام ةيذيفنتلا ةرادإلا ررقت .4

 يأر لاسرإ بجيو .هب حرصم رخآ رصنع يأ وأ ةينييزت رصانع وأ 1-39 مقر ةداملل ًاقفو نيعنصملاب

 .قبسم يباتك راطخإ بجومب رمألا اذه يف عنصملا

 عاونأ نم عون لكل ةفلتخم ةلجسم ةيراجت تامالع ثالث نم رثكأ ضرعب نيعنصملل حمسي ال .5

 ةرادإلا ررقت مل ام ،1-39 مقر ةداملا يف حضوم وه امك نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا

 مت يتلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم تانيع ميدقتب نوعنصملا مزتليو .كلذ فالخ ةيذيفنتلا

 ميدقتب نوعنصملا مقي مل اذإو .ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ مداقلا مسوملا يف مادختسالل اهرايتخا

 ةلجسملا ةيراجتلا تامالعلا يرست ،ددحملا دعوملا يف ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ تانيعلا

 ،ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ مادختسا طقف نيعنصملل قحيو .مداقلا مسوملا يف نيعنصملل

 يسدنهلا لكشلاب ةيراجتلا تامالعلا ليجستل اقفو ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلع اهضرع مت يتلا

 .لكشلل يبسنلا ليثمتلا وأ اهل ددحملا

  ةماعلا ئدابملا .40

 لكشلاب ةدوجلا متخ وأ ةيفيرعتلا تاقصلملا وأ ةيفيرعتلا تامالعلا مدختست وأ لخادتت الأ بجي .1

 يبعال زييمت ىلع مالعإلا لئاسوو نيدهاشملاو ةارابملا يلوؤسمو نيبعاللا ةردق نم دحي يذلا

 .ةءاضإلاو سقطلا لثم ةدئاسلا فورظلا نع رظنلا فرصب ،سفانملا قيرفلا

 ةمالعلا عون نع رظنلا فرصب ،ةيمحملا ةيراجتلا تامالعلا الإ اومدختسي الأ نيعنصملا ىلع بجي .2

 ةيراجت تامالع ةدوجلا ماتخأو ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي الو .اهرايتخا مت يتلا ةيفيرعتلا

 .ةلجسم

 تاقصلملا وأ نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ لخادتي نأ زوجي ال .3

 بعاللا مقر لثم ،تادعملا ىلع ضرعت ىرخأ ةيفيرعت ةمالع يأ عم ةدوجلا ماتخأ وأ ةيفيرعتلا

 .يدانلل ةيفيرعتلا ةمالعلا وأ همسا وأ

 وأ نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ ةكايح وأ زيرطت وأ عبط زوجي .4

 ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا تيبثت بجيو .ةراشك ةدوجلا ماتخأ وأ ةيفيرعتلا تاقصلملا

 اهتيبثت زوجي الو ،بعللا تادعم ىلع ةدوجلا ماتخأ وأ ةيفيرعتلا تاقصلملا وأ نيعنصملاب

 .ةتقؤم ىرخأ ةليسو يأ وأ وركليفلا مادختساب

 ةيولعلا سبالملل ةقايلا ةقطنم يف ةدوجوملا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ ادع اميف .5

 يتلا ناصمقلاو فطاعملاو ةيوتشلا تكاوجلاو رطملا تكاوجو ةيضايرلا لدبلا تكاوج ،لثم(

 بجي ،هاندأ 7-42 مقر ةداملا يف نيبم وه امك )ولوب ناصمقو ةليقثلا ناصمقلاو تاقاي نودب

 روصلا نم يأ مادختساب تادعملا نم ةدعم يأ ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ ضرع

 :ةيلاتلا رصانعلا ىلع ةقسانتملا
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 ،صيمقلا ةقاي ةحتف رارزأ )1

 .ةتسسلا رارج لثم ،سبالملا قالغإ رصانع )2

 نوكي الأو تاباصإ ةيأ ببست ال ةقيرطب ةممصم تالاحلا عيمج يف داوملا هذه نوكت نأ ةطيرش

 .عنصملل ةيفيرعتلا ةمالعلا ضرعب ديفي ،دعب ىلع نم يئرم عابطنا اهل

 ةينييزت رصانعك نيعنصملل ةيفيرعتلا تامالعلا مادختسا رظح .41

 ةمالع يأ وأ نيعنصملل ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ ةينييزتلا رصانعلا ضرعت الأ بجي .1

 اذهل عبات جاتنإ طخ يأ وأ عِنصملا ىلإ ةرشابم ةروصب ريشت الأ بجيو ،ةلجسم ىرخأ ةيراجت

 .عنصملل ةيفيرعتلا ةمالعلاب قلعتي ًايئرم ًاريثأت لثمت الأ بجيو ،لئاسولا نم ةليسو يأب عنصملا

 ةيذيفنتلا ةرادإلا صتخت ،تادعملا ىلع دوجوملا ليثمتلا ةعيبطب قلعتي عازن يأ ءوشن لاح يف .2

 يأ وأ ةينييزتلا رصانعلا نم وأ عنصملل ةيفيرعت ةمالع ليثمتلا اذه رابتعاب ءاوس رارقلا ذاختاب

 اذهب قلعتي اميف هبيقعت ءادبإ عنصملل زوجي ،بلطلا دنعو .اهب حرصملا رصانعلا نم رخأ رصنع

 .نأشلا

  بعللا تادعم ىلع عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا :يناثلا مسقلا

 صيمقلا ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا .42

 تامالعلا عاونأ عيمج ضرع ةيدنألل زوجي ،8.42 ىلإ 1.42 مقر داوملا يف ةحضوملا دويقلل اقبط .1

 ىلع 1-39 مقر ةداملا قفو ةيذيفنتلا ةرادإلا ىدل ةلجسملاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا

 .همامكأو صيمقلا نم يمامألا بناجلا

 ىدل ةلجسملاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم طقف دحاو عون ضرع ةيدنألل زوجي .2

 دنع صيمقلل يمامألا بناجلا ىلع ةدحاو ةرم ،هالعأ 1-39 مقر ةداملا قفو ةيذيفنتلا ةرادإلا

 عضول ردصلا ىلع بسانملا عضوملا رايتخا طرش وأ ديق نود يدانلل قحيو ،ردصلا ىوتسم

 .ةيفيرعتلا ةمالعلا

 :ةيلاتلا عضاوملا دحأ يف طيرش لكش يف )ةيميمصت ةمالع( عنصملا راعش ضرع ًاضيأ زوجي .3

 ،نيمكلا الكل يلفسلا بناجلا ربع )1

 ىلعأ ىلإ صيمقلا ةقاي نم ةيادب( لفسأ نم نيمكلا الكل ةيجراخلا ةطايخلا فصتنم يف )2

 وأ ،)مكلاب ةيلاخلا ةحاسملا ءانثتساب ،مكلا لفسأ ىلإ مث نيفتكلا

 .لفسأل صيمقلا ةطايخ فصتنم يف )3
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 طامنأ ةروص يف وأ ةدحاو ةرم طيرشلا اذه ىلع عنصملا تاراعش نم راعش يأ ضرع نكمي .4

 .مس 2 اهنم لك نيب لصفي يتلا وأ ةصارتملا عنصملا تاراعش نم ةلسلس نم نوكتت ةرركتم

 ةحضوملا عضاوملا دحأ يف تبثملاو طيرشلا اذه ىلع تبثملا عنصملا راعشل نوكي الأ بجي

 دوجوم راعشلا اذه ناك ءاوس ،هالعأ اهيلإ راشملا ةرقفلا نم )3(و )2( نييعرفلا نيمسقلا يف

 ريدقت قفو ،عنصملا تاراعش نم ةلسلس نم نوكتت ةرركتم طامنأ ةروص يف وأ ةدحاو ةرم

 يمامألا بناجلا ىلع ةيفاضإلا ةيفيرعتلا تامالعلا ضرع ىلع يئرم ريثأت ،ةيذيفنتلا ةرادإلا

 نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ ضرع ةيدنألل زوجيو .صيمقلل

 بجومب ردصلا ىوتسم دنع صيمقلل يمامألا بناجلا ىلع ةيذيفنتلا ةرادإلا ىدل ةلجسملاو

 ىلع دوجوملا طيرشلا اذه ىلع ضورعملا عنصملا راعش ةيؤر بجيو .هالعأ 2-42 مقر ةداملا

 نم يئزج لكشب )هبناج ىلإ هيديو ميقتسم طخ يف فقاو وهو بعاللا هيدتري يذلا( صيمقلا

 :لماك لكشب هتيؤر بجيو ،يمامألا رظنملا

 ،نيمكلا الكل يلفسلا بناجلا ربع )1

 ىلإ صيمقلا ةقاي نم ةيادب( لفسأ نم نيمكلا الكل ةيجراخلا ةطايخلا فصتنم يفو )2

 ،)مكلاب ةيلاخلا ةحاسملا ءانثتساب ،مكلا لفسأ ىلإ مث نيفتكلا ىلعأ

 .صيمقلل ةيجراخلا ةطايخلا فصنم يفو )3

 تاسايقلا ةاعارم بجي ،صيمقلا ىلع نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف .5

 :ةيلاتلا

 20 :صيمقلا نم يمامألا بناجلا ىلع ةتبثملا نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا )1

 ،ىصقأ دحك 2مس

 .ىصقأ دحك مس 8 ضرعلا :طيرش لكش يف نيعنصملا راعش )2
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 ةحضوملا ةدوجلا ماتخأو نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا ىلإ ةفاضإلاب ،يدانلل زوجي .6

 عافترا ديزي الأ بجيو ،صيمقلا ىلع ةدحاو ةيفيرعت ةقصلم ضرع ،هاندأ 8-42 مقر ةداملاب

 ةحاسم زواجتت الأو ،مس 15 نع صيمقلل ةيلفسلا ةفاحلا نع ةيفيرعتلا ةقصلملل ايلعلا ةفاحلا

 .2مس 10 ةيفيرعتلا ةقصلملا

 ةقاي ةقطنم يف نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ عضو زوجي ال .7

  .هالعأ 5-39 مقر ةداملل اقفو ،صيمقلا
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 ةيفيرعتلا تاقصلملاو نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا ىلإ ةفاضإلاب ،يدانلل زوجي  .8

 ،ىصقأ دحك صيمقلا ىلع ةدوجلا ماتخأ نم نينثا ضرع ،هالعأ 1-39 مقر ةداملاب ةحضوملا

 :يلي ام قفو اهتاسايقو ةدوجلا ماتخأ عضاوم ديدحت بجيو

 ايلعلا ةفاحلا عافترا ديزي الأ بجي ،صيمقلا ىلع ضورعم دحاو ةدوج متخ كانه ناك اذإ )1

 امنيب ،2مس 10 متخلا ةحاسم زواجتت الأو ،مس 15 نع صيمقلل ةيلفسلا ةفاحلا نع متخلل

 وأ ،2مس 5 ةدوجلا متخ يف ةجمدملا ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم زواجتت ال

 ىلع هالعأ 1-8-41 مقر ةداملا قبطت ،صيمقلا ىلع ةدوجلا ماتخأ نم نينثا ضرع مت اذإ )2

 هتحاسم ديزت الأ ىلع ،رغصألا ةدوجلا متخ ،يناثلا متخلا ضرع نكميو ،لوألا ةدوجلا متخ

 .مامكألاو ردصلاو ةقايلا ةقطنم ءانثتساب صيمقلا نم عضوم يأ ىلع ،2مس 5 نع

 تروشلا ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا .43

 طقف دحاو عون ضرع ةيدنألل زوجي ،هاندأ 6-43 ىلإ 1-43 مقر داوملا يف ةحضوملا دويقلل ًاقبط .1

 ةيذيفنتلا ةرادإلا ىدل ةلجسملاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم ةدحاو ةرملو

 عون ديدحت ،طرش وأ ديق نود يدانلل قحيو ،تروشلا يبناج دحأ ىلع هالعأ 1-39 ةداملل اقفو

 .تروشلا ىلع اهعضو متيس يتلا عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا ةمالعلا

 بناجلا ىلع طقف ةدحاو ةرم ةيفاضإ ةروصب )ةيميمصت ةمالع( عنصملا راعش ضرع زوجي .2

 :تروشلا ىلع ةيلاتلا عضاوملا دحأ يف عضوي طيرش لكش يف وأ تروشلل يفلخلا وأ يمامألا

 ،تروشلا يبناج نم ةيلفسلا ةقطنملا ربع )1

 اذه ىلع راعش يأ ضرع نكمي تروشلا يبناج ىلع ةدوجوملا ةيجراخلا ةطايخلا لفسأ )2

 عنصملا تاراعش نم ةلسلس نم نوكتت ةرركتم طامنأ ةروص يف وأ ةدحاو ةرم طيرشلا

 .مس 2 اهنم لك نيب لصفي يتلا وأ ةصارتملا

 ةحضوملا عضاوملا دحأ يف تبثملاو طيرشلا اذه ىلع تبثملا عنصملا راعشل نوكي الأ بجي .3

 ةرركتم طامنأ ةروص يف وأ ةدحاو ةرم دوجوم راعشلا اذه ناك ءاوس ،هالعأ 2-43 ةداملا يف

 ضرع ىلع يئرم ريثأت ،ةيذيفنتلا ةرادإلا ريدقت قفو ،عنصملا تاراعش نم ةلسلس نم نوكتت

 نم عون يأ ضرع ةيدنألل زوجيو .تروشلل يمامألا بناجلا ىلع ةيفاضإلا ةيفيرعتلا تامالعلا

 بناجلا ىلع ةيذيفنتلا ةرادإلا ىدل ةلجسملاو نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ

 عنصملا راعش ةيؤر بجيو .هالعأ 1-43 مقر ةداملا بجومب ردصلا ىوتسم دنع تروشلل يمامألا

 طخ يف فقاو وهو بعاللا هيدتري يذلا( طيرشلا ىلع دوجوملا طيرشلا اذه ىلع ضورعملا

 .يبناجلا رظنملا نم لماك لكشب هتيؤر بجيو ،يمامألا رظنملا نم يئزج لكشب )ميقتسم

 :ةيلاتلا تاسايقلا ةاعارم بجي ،تروشلا ىلع ةتبثملا ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف .4
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 ،ىصقأ دحك 2مس 20 :تروشلا ىلع عنصملا راعش )1

 .ىصقأ دحك مس 8 ضرعلا :طيرش لكش ىلع عنصملا راعش )2

 

 ةداملا يف ةحضوملا ةدوجلا ماتخأو عنصملل ةيفيرعتلا تامالعلا ىلإ ةفاضإلاب ،يدانلل زوجي .5

 ايلعلا ةفاحلا نوكت نأ بجيو ،تروشلا ىلع ةدحاو ةيفيرعت ةقصلم ضرع ،هاندأ 6-43 مقر

 نوكت نأ بجيو مس 5 نع ديزي ال امب تروشلل ةيلفسلا ةفاحلا نم ىلعأ ةيفيرعتلا ةقصلملل

 ةقصلملا ةحاسم زواجتت الأو ،مس 5 نع ديزي ال امب تروشلا ىلعأ دوجوملا مازحلا لفسأ

 .2مس 10 ةيفيرعتلا

 ةيفيرعتلا تاقصلملاو نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا ةمالعلا ىلإ ةفاضإلاب ،يدانلل زوجي .6

 نوكت نأ بجيو ،تروشلا ىلع طقف دحاو ةدوج متخ ضرع ،هالعأ 5-42 مقر ةداملا يف ةحضوملا
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 لفسأ نوكت نأو مس 5 نع ديزي ال امب ةيلفسلا تروشلا ةفاح نم ىلعأ ةدوجلا متخل ايلعلا ةفاحلا

 ال امنيب ،2مس 10 متخلا ةحاسم زواجتت الأ بجيو ،مس 5 نع ديزي ال امب ةيولعلا تروشلا ةفاح

 .2مس 5 ةدوجلا متخ يف ةجمدملا ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم زواجتت

 

 براوجلا ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا .44

 هاصقأ دحب ضرع ةيدنألل زوجي ،3-44 ىلإ 1-44 مقر داوملا يف ةحضوملا دويقلا ىلإ ًاقبط .1

 ةداملل ًاقفو ةيذيفنتلا ةرادإلا ةلجسملاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم نيعون

 غسر نيب ًايقفأ عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا ةمالعلا عضوتو ،نيبروجلا الك ىلع هالعأ 1-39 مقر

 .بروجلل ةيولعلا ةفاحلاو مدقلا

 نيبروجلا الك ىلع طقف ةدحاو ةرم ةيفاضإ ةروصب )ةيميمصت ةمالع( عنصملا راعش ضرع زوجي .2

 طيرشلا اذه ىلع راعش يأ ضرع نكميو .نيبروجلا الكل ةيولعلا ةفاحلا ربع طيرش لكش يف وأ

 وأ ةصارتملا عنصملا تاراعش نم ةلسلس نم نوكتت ةرركتم طامنأ ةروص يف وأ ةدحاو ةرم

 .مس 2 اهنم لك نيب لصفي يتلا

 :ةيلاتلا تاسايقلا ةاعارم بجي ،بروج لك ىلع ةتبثملا ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف .3

  ،نيراعش اوناك اذإ راعش لكل 2مس 10و ،دحاو راعشل ىصقأ دحك 2مس 20 :عنصملا راعش )1

 .ىصقأ دحك مس 5 ضرعلا :طيرش لكش ىلع عنصملا راعش )2

 .لبق نم هئادترا متي مل ديدج بروج ىلع تاسايقلا هذه دمتعت
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 ةصاخلا عينصتلا تاينقت مادختساب ةعونصملا ةيفيرعتلا تامالعلا .45

 ةلجسملاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا نم ةدحاو ةيفيرعت ةمالع رايتخا يدانلل زوجي .1

 تروشلا وأ/و صيمقلا ىلع اهضرعل ،هالعأ 1-39 ةداملل ًاقفو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ىدل

 .ةصاخ عينصت تاينقت اهرابتعاب ةقسانتم ةعابط وأ رزيللاب تحن وأ ةفرخز وأ راكاج جيسن ةروص يف

 ةيباتك ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب الإ ةصاخلا عينصتلا تاينقت نم تاينقت يأ مادختسا زوجي الو

 ةعونصملاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم ديزت الأ بجبو .ةيذيفنتلا ةرادإلا نم

 ةمالعلا عضوم وأ ةحاسم وأ مقرلا ىلع دويق دجوت الو ،2مس 20 نع ةصاخلا عينصتلا تاينقتب

 .ةراتخملا ةيفيرعتلا

 ةيوناثلا ناولألا دحأ يف وأ/و يساسألا نوللا يف ةصاخلا عينصتلا ةينقت نول جمد بجي  .2

 نمضتي وأ ادئاس عينصتلا ةينقت نول نوكي الأ بجيو .ةلصلا تاذ بعللا تادعم ىلع ةدوجوملا

 .بعللا تادعم زييمت ىلع ةردقلا ىلع رثؤي وأ انيابتم ًانول

 ةصاخلا نيبعاللا تادعم ىلع عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا :ثلاثلا مسقلا

 نيبعالل ةصاخلا تادعملا .46

 ةرادإلا ىدل لجسملاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا نم دحاو عون ضرع ةيدنألل زوجي .1

 :ةيلاتلا ةصاخلا نيبعاللا تادعم نم يأ ىلع هالعأ 1-39 مقر ةداملل اقفو ،ةيذيفنتلا
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 ،ىمرملا سراح تازافق )1

 ،ىمرملا سراح سأر ةعبق )2

 ،ىمرملا سراح ريغ نوبعاللا اهيدتري يتلا تازافقلا )3

 ،مصعملا تاباصعو سأرلا تاباصع )4

 .ىرخألا تادامضلا )5

 عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا ةمالعلا تيبثت عضوم ،صاخلا هريدقت بسح ،يدانلا ددحي نأ زوجي .2

 ديزت الأ بجيو .هالعأ 1-46 مقر ةداملا يف ةحضوملا ةصاخلا تادعملا نم ةدعم ىلع ةجردملاو

 20 نع ،لاوحألا نم لاح يأب ،اهرايتخا مت يتلاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم

 .2مس

 .نتباكلا ةراشب قلعتي اميف 3-22 مقر ةداملا قيبطت يغبني .3

 

 بعللا تادعم تحت اهئادترا متي يتلا سبالملا .47

 ةرادإلا يف ةلجسملاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا نم نيعون ضرع ةيدنألل زوجي .1

 نيتاه نم ةدحاو عضوت ثيحب يلخاد صيمق ىلع هالعأ 1-39 مقر ةداملل اقبط ةيذيفنتلا

 ىدعتت الأ بجيو .يلخادلا صيمقلل يفلخلا بناجلا ىلع ىرخألاو يمامألا بناجلا ىلع نيتمالعلا

 ةمالع يأ رهظت الأ بجيو .2مس 20 يلخادلا صيمقلا ىلع ةدوجوملا ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم

 .صيمقلا لفسأ نم بعاللا هيدتري يذلا يلخادلا صيمقلا ىلع ةدوجوم ةيفيرعت

 ةرادإلا يف ةلجسملاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا نم نيعون ضرع ةيدنألل زوجي .2

 يدانلا ريدقتل ًاقفو عضوت ثيحب يرارحلا تروشلا ىلع هالعأ 1-39 مقر ةداملل اقبط ةيذيفنتلا

 ىلع ةدوجوملا ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم ىدعتت الأ بجيو .تروشلا بناوج نم بناج يأ ىلع

 ماكحأو طورش قبطت ،بعللا تروشب لصتم يرارحلا تروشلا ناك اذإو .2مس 20 يرارحلا تروشلا
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 تروشلا ىلع عنصملاب ةصاخ ةيفاضإ ةيفيرعت تامالع ةيأ ضرعت الو هالعأ 42 مقر ةداملا

 .يرارحلا

 ءامحإلا ناصمق .48

 ةداملا ماكحأ قبطت ،ةقباسملا تايرابم يف ةيدنألل ءامحإلا ناصمق ةيذيفنتلا ةرادإلا رفوت مل اذإ .1

 .ءامحإلا ناصمق ىلع ةيفيرعتلا تامالعلا عاونأ نم عون يأ ضرعب ةقلعتملا هاندأ 2-48 مقر

 ةطبار ىدل ةلجسملاو عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا نم نيعون ضرع ةيدنألل زوجي .2

 بناجلا ىلع عون ،ءامحإلا ناصمق ىلع هالعأ 1.39 مقر ةداملل ًاقبط ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةمالعلا ةحاسم ىدعتت الأ بجيو .يدانلا ريدقتل اقفو يفلخلا بناجلا ىلع عونو يمامألا

 .2مس 100 ءامحإلا صيمق ىلع ةدوجوملا عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا

 .ءامحإلا ناصمق ىلع ةاعرلا تانالعإ عضو رظحي .3

 

 ةصاخلا نيبعاللا تادعم ىلع ةدوجلا ماتخأو ةيفيرعتلا تاقصلملا .49

 مقر ةداملا يف ةحضوملا ،ةدوجلا ماتخأو نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا ىلإ ةفاضإلاب .1

  :ةيلاتلا ةصاخلا نيبعاللا تادعم ىلع دحاو يفيرعت قصلم ضرعي نأ يدانلل قحي ،هاندأ 49-2

 ،ىمرملا سراح تازافق )1

 ،ىمرملا سراح سأر ةعبق )2

 ،يمرملا سراح ريغ نيبعاللا تازافق )3

 ،مصعملا ةباصع وأ سأرلا ةباصع )4

 .بعللا تادعم تحت اهئادترا متي يتلا سبالملا )5
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 رايتخا طرش وأ ديق نود يدانلل قحيو .2مس 10 يفيرعتلا قصلملا ةحاسم ىدعتت نأ زوجي ال

  .ةينعملا ةصاخلا تادعملا ىلع ةيفيرعتلا تاقصلملا عضاوم

 يف ةحضوملا ،ةيفيرعتلا تاقصلملاو نيعنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا ىلإ ةفاضإلاب .2

 تادعم ىلع ىصقأ دحك ةدوجلا ماتخأ نم نينثا ضرعي نأ يدانلل قحي ،هالعأ 1-49 مقر ةداملا

 :ةيلاتلا ةصاخلا نيبعاللا

 ،ىمرملا سراح تازافق )1

 ،ىمرملا سراح سأر ةعبق )2

 ،يمرملا سراح ريغ نيبعاللا تازافق )3

 ،مصعملا ةباصع وأ سأرلا ةباصع )4

 .بعللا تادعم تحت اهئادترا متي يتلا سبالملا )5

 :يلي ام قفو ةدوجلا ماتخأ تاسايقو عضاوم ددحت .3

 يدانلل قحي ،ةلصلا تاذ ةصاخلا تادعملا ىلع ضورعم دحاو ةدوج متخ كانه ناك اذإ )1

 ال امنيب ،2مس 10 متخلا ةحاسم زواجتت الأ بجيو ،متخلا اذه عضوم رايتخا هريدقت قفو

 وأ ،2مس 5 ةدوجلا متخ يف ةجمدملا ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم زواجتت

 مقر ةداملا قبطت ،ةلصلا تاذ ةصاخلا تادعملا ىلع ةدوجلا ماتخأ نم نينثا ضرع مت اذإ )2

 ،رغصألا ةدوجلا متخ ،يناثلا متخلا ضرع نكميو ،لوألا ةدوجلا متخ ىلع هالعأ 49-3-1

 .يدانلا ريدقت قفو صيمقلا نم عضوم يأ ىلع ،2مس 5 نع هتحاسم ديزت الأ ىلع
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 يف نيدوجوملا صاخشألاب ةصاخلا تادعملا ىلع عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا :عبارلا مسقلا

 ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا ةقطنم

 ةيولعلا سبالملا .50

 تامالع ةسمخ ضرع يدانلل قحي ،هاندأ 5-50 ىلإ 1-50 نم داوملاب ةحضوملا دويقلل ًاقبط .1

 ةيذيفنتلا ةرادإلا ىدل ةلجسملا ةيفيرعتلا تامالعلا نم ىصقأ دحك عنصملاب ةصاخ ةيفيرعت

 لدبلا تكاوج ،لاثملا ليبس ىلع( ةيولعلا سبالملا عيمج ىلع هالعأ 1-39 مقر ةداملل ًاقفو

 ناصمقلا ،تاقاي نودب يتلا ناصمقلا ،فطاعملا ،ءاتشلا تكاوج ،رطملا تكاوج ،ةيضايرلا

 ةمالع( ىصقأ دحك عنصملا تاراعش امهيلع نيتباصع رمألا اذه لمشيو .)ولوب ناصمق ،ةليقثلا

 :ةيلاتلا عضاوملا دحأ يف طيرش لكش يف امهضرع متي )ةيميمصت

  ،نيمكلا الكل ةيلفسلا ةقطنملا ربع )1

 .نيمكلا الكل ةيجراخلا ةطايخلا لفسأ )2

 بناجلا فصتنم يف ةيفيرعتلا ةمالعلا عضو متي ،ةيولعلا سبالملاب ةقايلا ةقطنمب قلعتي اميف .2

 نودب ةيولعلا سبالملا تناك اذإ ،ًاضيأ هتاذ ناكملا يف عضوتو ،ةيولعلا سبالملا نم يفلخلا

 بناجلا ىلع وأ ةقايلا بناوج ىلع عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا عضو زوجي الو .ةقاي

 .اهنم يمامألا

 بجي ،ةيولعلا سبالملا ىلع ةعوضوملا عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف .3

 :ةيلاتلا تاسايقلا ةاعارم

 ،ىصقأ دحك 2مس 20 :ةدرفنملا ةيفيرعتلا تامالعلا )1

 .ىصقأ دحك مس 8 ضرعلا :طيرش لكش يف عنصملا راعش )2

 يف حضوم وه امك ةدوجلا ماتخأو ،ىصقأ دحك ةيفيرعت تامالع ةسمخ ضرع ىلإ ةفاضإلاب .4

 ،ةيولعلا سبالملا ىلع طقف دحاو يفيرعت قصلم ضرع يدانلل زوجي ،هاندأ 5-50 مقر ةداملا

 عضوم ديدحت طرش وأ ديق نود يدانلل قحيو .2مس 10 قصلملا اذه ةحاسم ىدعتت الأ ىلع

 .ةيولعلا سبالملا قوف يفيرعتلا قصلملا ضرع

 حضوم وه امك دحاو يفيرعت قصلمو ،ىصقأ دحك ةيفيرعت تامالع ةسمخ ضرع ىلإ ةفاضإلاب .5

 سبالملا ىلع طقف ةدوجلا ماتخأ نم نينثا ضرع يدانلل زوجي ،هالعأ 4-50 مقر ةداملا يف

 :يلي ام قفو ةدوجلا ماتخأ تاسايقو عضاوم ددحتو ،ةيولعلا

 ىدعتت الأ بجي ،ةيولعلا سبالملا ىلع ضورعم طقف دحاو ةدوج متخ كانه ناك اذإ )1

 ،مس 15 ةيولعلا سبالملل ةيلفسلا ةفاحلاو ةدوجلا متخل ةيولعلا ةفاحلا نيب ةفاسملا

 ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم زواجتت ال امنيب ،2مس 10 متخلا ةحاسم زواجتت الأ بجيو

 وأ ،2مس 5 ةدوجلا متخ يف ةجمدملا
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 1-5-50 مقر ةداملا قبطت ،ةيولعلا سبالملا ىلع ةدوجلا ماتخأ نم نينثا ضرع مت اذإ )2

 ديزت الأ ىلع ،رغصألا ةدوجلا متخ ،يناثلا متخلا ضرع نكميو ،لوألا ةدوجلا متخ ىلع هالعأ

  .2مس 5 نع هتحاسم

 ةيلفسلا سبالملا .51

 تامالع ةسمخ ضرع يدانلل قحي ،هاندأ 5-51 ىلإ 1-51 نم داوملاب ةحضوملا دويقلل اقبط .1

 ةيذيفنتلا ةرادإلا ىدل ةلجسملا ةيفيرعتلا تامالعلا نم ىصقأ دحك عنصملاب ةصاخ ةيفيرعت

 لدبلا ليوارس ،لاثملا ليبس ىلع( ةيلفسلا سبالملا عيمج ىلع هالعأ 1-39 مقر ةداملل ًاقفو

 امهيلع نيتباصع رمألا اذه لمشيو .)ةيوتشلا تانولطنبلاو تروشلاو رطملا ليوارسو ةيضايرلا

 عضاوملا دحأ يف طيرش لكش يف امهضرع متي )ةيميمصت ةمالع( ىصقأ دحك عنصملا تاراعش

 :ةيلاتلا

  ،ةيلفسلا سبالملا لجرأل ةيلفسلا ةفاحلا ربع )1

 .ةيلفسلا سبالملا لجرأل ةيجراخلا ةطايخلا لفسأ )2

 نم نوكتت ةرركتم طامنأ ةروص يف وأ ةدحاو ةرم طيرشلا اذه ىلع راعش يأ ضرع نكمي

 .مس 2 اهنم لك نيب لصفي يتلا وأ ةصارتملا عنصملا تاراعش نم ةلسلس

 نم نوكتت ةرركتم طامنأ ةروص يف وأ ةدحاو ةرم طيرشلا اذه ىلع راعش يأ ضرع نكمي .2

 .مس 2 اهنم لك نيب لصفي يتلا وأ ةصارتملا عنصملا تاراعش نم ةلسلس

 بجي ،ةيلفسلا سبالملا ىلع ةعوضوملا عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف .3

 :ةيلاتلا تاسايقلا ةاعارم

 ،ىصقأ دحك 2مس 20 :ةدرفنملا ةيفيرعتلا تامالعلا )1

 .ىصقأ دحك مس 8 ضرعلا :طيرش لكش يف عنصملا راعش )2

 5-51 مقر ةداملا يف حضوم وه امك ةدوجلا ماتخأو ،ةيفيرعتلا تامالعلا ضرع ىلإ ةفاضإلاب .4

 ىدعتت الأ ىلع ،ةيلفسلا سبالملا ىلع طقف دحاو يفيرعت قصلم ضرع يدانلل زوجي ،هاندأ

 قصلملا ضرع عضوم ديدحت طرش وأ ديق نود يدانلل قحيو .2مس 10 قصلملا اذه ةحاسم

 .ةيلفسلا سبالملا ىلع يفيرعتلا

 مقر ةداملا يف حضوم وه امك دحاو يفيرعت قصلمو ،ةيفيرعتلا تامالعلا ضرع ىلإ ةفاضإلاب .5

 ددحتو ،ةيلفسلا سبالملا ىلع طقف ةدوجلا ماتخأ نم نينثا ضرع يدانلل زوجي ،هالعأ 51-4

 :يلي ام قفو ةدوجلا ماتخأ تاسايقو عضاوم

 ىدعتت الأ بجي ،ةيلفسلا سبالملا ىلع ضورعم طقف دحاو ةدوج متخ كانه ناك اذإ )1

 ،مس 15 ةيلفسلا سبالملل ةيلفسلا ةفاحلاو ةدوجلا متخل ةيولعلا ةفاحلا نيب ةفاسملا
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 ةيفيرعتلا ةمالعلا ةحاسم زواجتت ال امنيب ،2مس 10 متخلا ةحاسم زواجتت الأ بجيو

 وأ ،2مس 5 ةدوجلا متخ يف ةجمدملا

 1-5-50 مقر ةداملا قبطت ،ةيولعلا سبالملا ىلع ةدوجلا ماتخأ نم نينثا ضرع مــت اذإ )2

 يأ ىلع ،رغصألا ةدوجلا متخ ،يناثلا متخلا ضرع نكميو ،لوألا ةدوجلا متخ ىلع هالعأ

 .2مس 5 نع هتحاسم ديزت الأ ىلع ،طرش وأ ديق نود يدانلا رايتخا قفو عضوم

 نيرخآلا صاخشألاب ةصاخلا تادعملا ىلع عنصملل ةيفيرعتلا تامالعلا :سماخلا مسقلا

 مالعألا ولماحو نيبعاللا وقفارمو تاركلا وعماج .52

 ةصاخلا تادعملا ىلع عنصُملل ةيفيرعتلا تامالعلا ضرع زوجي ،ةقباسملا تايرابم عيمج يف .1

 50 مقر داوملاب حضوم وه امك مالعألا ولماحو نيبعاللا وقفارمو تاركلا وعماج اهيدتري يتلا

 .ةيلفسلاو ةيولعلا سبالملاب قلعتي اميف هالعأ 51و

 بعلملا تادعم .53

 بعلملا تادعم ىلع عنصملل ةدحاو ةيفيرعت ةمالع ضرع زوجي ،ةقباسملا تايرابم عيمج يف .1

 .ةلصلا تاذ بعلملا تادعم عنصُم ةفرعمب )اهمالعأو ةيارلا ةدمعأو ىمرملا ةكبشو ىمرملا(

 ىلع ديدحتلاب ،ىمرملا ىلع ،ةراتخملا ةيفيرعتلا تامالعلا ضرع زوجي ،كلذ نم مغرلا ىلعو

 .ةضراعلاو نيمئاقلل يفلخلا بناجلا

 نم لاح يأب بعلملا تادعم ىلع ضرعلل ةراتخملا ةيفيرعتلا تامالعلا تاسايق زواجتت الأ بجي .2

 .2مس 12 لاوحألا

 عنصملل ةيفيرعتلا ةمالعلا عم ىمرملا راطإ عينصت ةنسو ةذفانلا ةحئاللا مقر جمد ًاضيأ زوجي .3

 .ةلصلا تاذ ةيميلقإلا ريياعملا ةيبلتل ،ىمرملا قوف ةعوضوملا

 تاركلا .54

 عيمج يف اهمادختسا متيل يضايرلا مسوملا ةيادب لبق تاركلا ريفوتب ةيذيفنتلا ةرادإلا موقت .1

 .ةطبارلا تاقباسم

 ةاعرلا تانالعإ :سداسلا لصفلا

  ةياعرلا تانالعإ .55

 :ىلع ةياعرلا تانالعإ يف ةكراشملا قرفلا كرتشت دق ،ةقباسملا تايرابم عيمج يف .1

 ،رسيألا مكلاو صيمقلل يفلخلاو يمامألا بناجلا  )1

  ،)مقرلا اهيلع دجوي يتلا ةهجلا سفن ىلع سيل نكلو( تروشلل يمامألا بناجلا )2
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 .براوجلا )3

 .هاندأ 7-55 ىلإ 2-55 داوملل ًاقفو ةصصخملا ةحاسملا يلامجإب مازتلا كانه املاط ،ةاعرلا ددع ديقي ال 

 صيمقلل يمامألا بناجلا ىلع ةياعرلا تانالعإل ةصصخملا ةيلامجإلا ةحاسملا زواجتت الأ بجي .2

 :تناك ءاوس ،)عبرم رتميتنس نوسمخو ةئامعبس( 2مس 750

 وأ ،ردصلا ضرعب ةيقفأ )1

 وأ ،رسيألا وأ نميألا بناجلا ىلع ةيسأر )2

 .عذجلا فصتنم يف )3

 

 رتميتنس ةئام( 2مس100 صيمقلل رسيألا مكلا ىلع نالعإلل ةيلامجإلا ةحاسملا ىدعتت الأ بجي .3

 .قفرملاو فتكلا ةطايخ نيب ،)عبرم

 

 يتئام( 2مس 200 صيمقلل يفلخلا بناجلا ىلع نالعإلل ةيلامجإلا ةحاسملا زواجتت الأ بجي .4

 .)فصتنملا يف( بعاللا مقر قوف ةياعرلا تانالعإ عضو متي نأ بجيو )عبرم رتميتنس
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 ،تروشلل يمامألا بناجلا ىلع ةاعرلا تانالعإل ةصصخملا ةيلامجإلا ةحاسملا زواجتت الأ بجي .5

 )عبرم رتميتنس ةئام( 2مس100

 

 

 

 

 

 

 متي( 2مس120 براوجلا ىلع ةاعرلا تانالعإل ةصصخملا ةيلامجإلا ةحاسملا زواجتت الأ بجي .6

 )براوجلا ءادترا دنع اهسايق

 .ةياعرلا تانالعإ لكش ىلع دويق ةيآ كانه دجوت ال .7

 جمد زوجي ال نكلو ،فرحألا ةباتك نولو طخ دييقتب حرصي الو مس 10 فرحألا عافترا زواجتي الأ بجي .8

 .ىرخأ رصانع يأ وأ ةينييزت رصانع يأ وأ عنصملل ةيفيرعتلا ةمالعلا

 رييغت يدانلل زوجي ،سبللا بنجتلو .مسوملا لالخ طقف ةدحاو ةرم هتاعر رييغت يدانلل زوجي .9

 ةدحاو ةرمل يعارلا رييغت يف يدانلا قح ىلع كلذ رثؤي نأ نود ةدحاو ةرم صيمقلا ىلع يعارلا

 .براوجلا ىلع ةدحاو ةرملو تروشلا ىلع
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 ةفاضإ ربتعي ،وحنلا سفن ىلعو .يعارلا نالعإل رييغتك يعارلا نالعإ ىوتحم يف رييغت يأ ربتعي .10

 .يعارلا نالعإ يف رييغتك يعار فذح وأ /و

 تانالعإ عضو ررقت لاح يف ةاعرلا نالعإل رييغت ةباثمب ةاعرلل تانالعإ نودب ةقباسملا ءدب ربتعي ال .11

 .قحال تقو يف ةاعرلل

 تانالعإلا دويق .56

 ةيلوحكلا تابورشملاو )تاهونيزاكلا( رامقلا نكامأو غبتلا تاجتنم نع نالعإلا ًاتاب اعنم عنمي .1

 .ينيدلا عباطلا تاذ وأ ةيرصنعلا وأ ةيسايسلا تاراعشلا عيمج ىلإ ةفاضإلاب

 ةلودل ةيلحملا تاعيرشتلا بجومب ةديقم وأ ةروظحم تاجتنم يأ نع نالعإلا اتاب اعنم عنمي .2

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 نمو .ةياعرلا تانالعإ ىلع ةيذيفنتلا ةرادإلا نم ةبوتكم ةقفاوم ىلع ةيدنألا لصحت نأ بجي .3

 ةياعرلا تامولعم ضرع ةطيرش ،تادعملا دامتعا عم نمازتلاب ةقفاوملا هذه مدقت ،أدبملا ثيح

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلع ةيرورضلا

 صيمقلا ىلع ةاعرلا ددع .57

 .55 مقر ةداملا ماكحأب ءافولا ةطيرش ،صيمقلا ىلع ةاعرلا ددعب قلعتت دويق ةيأ دجوت ال .1

 .56 مقر ةداملل ةقباسلا ماكحألا عضخت .2

 براوجلا / تروشلا / صيمقلا ىلع ةياعرلا نالعإ مادختسا .58

 ةطبار مسوم ءانثأ بايإلاو باهذلا تايرابم عيمج يف دمتعملا يعارلا نع نالعإلا يدانلل زوجي .1

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةطبارل يباتك راطخإ لاسرإ بجومب يعارلا رييغت زوجي ،)55( مقر ةداملاب لالخإلا مدع عم .2

 قفري نأ ىلع ،ةلصلا تاذ ةارابملا نم لقألا ىلع لمع مايأ )7( ةعبس لبق ةيتارامإلا نيفرتحملا

  .تادعملا نم ةديدج ةنيع راطخإلا اذهب

 ،بلطلا اذهل ةباجتسالا ضفر ةلاح يفو ،ةياعرلا دوقع ىلع عالطإلا ةيذيفنتلا ةرادإلا بلطت دق .3

 .مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةعباتلا طابضنالا ةنجل ىلإ رمألا عفر متي

 قيبطتلا قاطنو ةيراجتلا تامالعلا دويق .59

 عيمج ىلع يضايرلا يزلاو سبالملا ىلإ حئاوللا هذه يف ةدراولا تاراشإلا عيمج قبطنت .1

 .أ قحلملا يف اهيلإ راشملا سبالملاو تادعملا
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 متي يتلا تادعملاو تاودألاو سبالملا عيمج ىلع تانالعإلاو ةيراجتلا ةمالعلا دويق عيمج قبطت .2

 سبالملا وأ ةيمسرلا قيرفلا تادعم وأ ةيطايتحالا سبالملا وأ ةيساسألا سبالملا تحت اهئادترا

 ةارابم يأ ةياهن بقع قيرفلا ةثعب ءاضعأ ةفرعمب اهضرع وأ/و اهئادترا متي يتلا ةيلافتحالا

 عنصم راعش روهظ تارم ددعو ةحاسمب ةقلعتملا حئاوللا قبطنت ،ةصاخ ةفصبو .تايرابملا نم

 .بعللا تادعم ناصمقو ةقاي نودب يتلا ناصمقلا نم لك ىلع ردقلا سفنب تاودألا

 اهيدتري يتلا )ناصمقلاو لدبلاو قنعلا تاطبر لثم( ةيمسرلا سبالملا عيمج نوكت نأ بجي .3

 ةيراجت ةمالع يأ نم ًامامت ةيلاخ ،ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم لخاد قيرفلا ةثعب ءاضعأ

 .يدانلا راعش ريغ )ةلصفنم وأ ةطيخم ءاوس( ريغلل

 بئاقحلاو ةينقتلا تادعملا عيمج نوكت نأ بجي ،عنصملاب ةصاخلا ةيفيرعتلا ةمالعلا ءانثتساب  .4

 ةقطنم لخاد اهراضحإ متي يتلاو قيرفلا ةثعب ءاضعأب ةصاخلا ،اهريغو ،ناصمقلاو ةعتمألاو

 ادعام ،ةياعرلا تانالعإ عيمجل رهاظم ةيآ نم ةيلاخ ،داتسإلا ةصاخو ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا

 لوخدلا لبق ةياعرلا تاراعش عيمج ةيطغت ةيلوؤسم يدانلا لمحتيو .يدانلل ةيفيرعتلا ةمالعلا

 .تاداتسإلا ىلإ

 ةارابملا يلوؤسم تادعم ىلع ةياعرلا تانالعإ .60

 اهب حومسملا دودحلا ىطختت يتلا( نيعنصملا وأ ةاعرلا تانالعإ لاكشأ ةفاك ًاتاب ًاعنم عنمت .1

 ضارغأ ىلع يوطنت يتلا وأ ،)سماخلا لصفلل ًاقفو عنصملل ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف

 نم ةمدختسملا تادعملا عيمج ىلع نم ،ىرخأ تانالعإ ةيأ وأ/و ةيصخش وأ ةينيد وأ ةيسايس

 .ةارابملا يلوؤسم لبق

 تامدخلاو ةمالسلاو نمألا ومظنمو مالعألا ولماحو نيبعاللا وقفارمو تاركلا وعماج .61

 اهب حومسملا دودحلا ىطختت يتلا( نيعنصملا وأ ةاعرلا تانالعإ لاكشأ ةفاك ًاتاب ًاعنم عنمت .1

 ضارغأ ىلع يوطنت يتلا وأ ،)سماخلا لصفلل ًاقفو عنصملل ةيفيرعتلا تامالعلاب قلعتي اميف

 نم ةمدختسملا تادعملا عيمج ىلع نم ،ىرخأ تانالعإ يأ وأ/و ةيصخش وأ ةينيد وأ ةيسايس

 .تامدخلاو ةمالسلاو نمألا ومظنمو مالعألا يلماحو نيبعاللا يقفارمو تاركلا يعماج لبق

 تايرابم ضعب لالخ نيبعاللا يقفارمل سبالم ريفوتب درفنم لكشب ةيذيفنتلا ةرادإلا موقت دق .2

 .تاقباسملا

 بعلملا تادعم .62

 .بعلملا تادعم ىلع ،ةيراجتلا تانالعإلا لاكشأ نم لكش يأ عضو ًاتاب ًاعنم عنمي .1
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 سايقلا تاءارجإ :عباسلا لصفلا

 سايقلا ةقيرط .63

 ةيسدنهلا اهلاكشأ رغصأل اقفو سبالملاو تادعملا ىلع ةعوبطملا رصانعلا سايق متي .1

 تالداعملا مادختساب داعبألا باسح متيو .)اهريغو .ةرئادلاو ثلثملاو ليطتسملاو عبرملاك(

 .ةيدايتعالا ةيباسحلا

 ضعب يفو .فرطلا ىلإ فرطلا نم ًاعاستا رصنع رثكأ ءازجأ بسحت ،حطسلا ةحاسم باسحل .2

 ةحاسم باسحل ةلصفنم ةيسدنه لاكشأ ةدع ىلإ رصانعلا ميسقت نكمي ،ةيئانثتسالا تالاحلا

 .حطسلا

 موقت نأ ىلع ،هب ةصاخلا ةيفيرعتلا تامالعلا سايق ةيفيكب ًالصفم ُاضرع عنصملا مدقي دق .3

 .ةباتك )دجو نإ( ضرعلا ىلع اهتقفاوم لاسرإب اهرودب ،ةيذيفنتلا ةرادإلا

 لاكشأ ةروص يف يزمرلا هراعشو عنصملا جاتنإ طخب ةصاخلا ةيفيرعتلا ةمالعلا باسح متي .4

  .مس 5 نع ةعونتملا رصانعلا نيب ةفاسملا ديزت ال ثيحب ،ةعونتمو ةلصفنم ةيسدنه

 ديزت ال ثيحب ،ةعونتمو ةلصفنم ةيسدنه لاكشأ ةروص يف ةياعرلا تانالعإ ةحاسم باسح متي .5

 .مس 5 نع ةعونتملا رصانعلا نيب ةفاسملا

 :دامتعالا ضارغأل ،ربكأ امهيأ ،ةيلاتلا تاحاسملا ةاعارم بجي ،كلذ ىلع ةوالع .6

  وأ ،يعارلا تانالعإل ةمدختسملا ،دحاولا نوللا تاذ ةقطنملا ةحاسم )1

 قلعتت تانالعإلا هذه تناك اذإ ،يعارلا تانالعإ ةباتك يف ةمدختسملا فورحلا ةحاسم )2

 .صيمقلا ناولأب
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 ةيماتخ ماكحأ :نماثلا لصفلا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةرادإلا .64

 هذه يف اهيلع صوصنملا ريغ رومألاب ةلصلا تاذ تارارقلا ذاختاب ةيذيفنتلا ةرادإلا صتخت .1

 .حئاوللا

 يف قحلا ةيذيفنتلا ةرادإلل ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةقباسم ءانثأ عازن يأ ثودح لاح يف .2

 .ةمئالملا تارارقلا صاصتخا

 .ةعطاقو ةيئاهن تالاحلا هذه لثم يف تارارقلا دعت .3

 تايلوؤسملا .65

 ىرخألا رصانعلاو يزلا دامتعاب قلعتي اميف ةيئاهنلا تارارقلا ذاختاب ةيذيفنتلا ةرادإلا صتخت .1

 يف اهصاصتخا مدع دكؤت وأ اهتيلوؤسم ةطبارلا يلختو .حئاوللا هذه يف اهيلع صوصنملا

 تانالعإلا ماكحأ لوح يعارلاو يدانلا نيب ةمربملا دوقعلا ببسب تأشن تاعازن ةيأ دوجو لاح

 ةيلوؤسم نم ةطبارلا يدانلا يفعيو .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل ةعباتلا تادعملا حئاول قفو

 .تادعملا وأ/و يزلاب ةقلعتملا تارارقلا نم رارق يأ ببسب جتنت دق رارضأ وأ/و ررض يأ

 طابضنالا تاءارجإ .66

 طورشو ماكحأل قرخ يأ لوح ةيذيفنتلا ةرادإلل ريرقت دادعإ ةيلوؤسم ةارابملا بقارم لمحتي .1

ً �اليلد ةارابملا بقارم مدقي دق ،رمألا مزل اذإو .اهتايرابم نم ايأ وأ ةقباسملا ءانثأ حئاوللا هذه

 .يباتكلا ريرقتلاب قفرم اهيلإ راشملا ةعقاولا ىلع ًايدام

 عيقوت ةيذيفنتلا ةرادإلل قحي ،طورشلاو ماكحألا هذه نم ًايأ قرخب يدان يأ مايق لاح يف  .2

 يتارامإلا داحتالل ةعباتلا طابضنالا حئاول وأ/و ةدوجلا طبض تاءارجإل اقفو مزاللا ذاختا وأ تابوقعلا

 .مدقلا ةركل

 ًالاثتما ،ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلإ تادعملا/يزلا ميدقت نع ةدرفنم ةيلوؤسملا ةيدنألا لمحتت .3

 نم مهريغو ،قيرفلا يلوؤسمو اهيبردمو اهيبعال كولس ةيلوؤسم لمحتت امك .ةيلاحلا حئاولل

 ةطبار ةقباسم تايرابم ءانثأ مئالملا لكشلاب ماكحألا هذه قيبطتب قلعتي اميف ،نيفظوملا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةصاخ ماكحا .67

 صوصنملا تابوقعلا عم ةدوجلا طبض تاءارجإ يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ضراعتت الأ بجي .1

  .ةطبارلا لبق نم وأ داحتالا نع ةرداصلا ىرخألا تاهيجوتلاو نيناوقلاو حئاوللا يف اهيلع
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 عم ضراعت يأ لاح يف هنأ الإ ،ًايغال ةحئاللا هذه فلاخي رارق وأ ةحئال يأ يف دري مكح لك ربتعي .2

 .يساسألا ماظنلا ماكحا قبطت ةطبارلل يساسألا ماظنلا

 ةرهاقلا ةوقلاو اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا .68

 هذه يف اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا نأشب ةمزاللا تارارقلا ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي .1

 يأ مامأ اهفانئتسا وأ اهيلع ضارتعالا زوجي الو ةتابو ةيئاهن تارارقلا هذه لثم ربتعتو ، ةحئاللا

 .ةيميكحتلا وأ ةيئاضقلا تاهجلا نم

 ربتعتو ،ةئراطلا فورظلا وا ةرهاقلا ةوقلا تالاح يف ةمزاللا تارارقلا ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي .2

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

 .ةيميكحتلا وا ةيئاضقلا

 دامتعالاو قيدصتلا .69

 نم اهيلع قيدصتلاو اهدامتعا متو ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم ةحئاللا هذه دادعإ مت .1

 .30/06/2022 خيرات نم ًارابتعا اهب لمعلا متيو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةرادإ سلجم لبق
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 ةيحاضيإلا تاظحالملاو يضايرلا يزلاب ةقلعتملا طورشلا :أ قحلملا

 ،ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم يف اهؤادترا متي يتلا تاودألاو سبالملا لمشي :تادعملا/يضايرلا يزلا

 .مدقلا ةرك ةارابم دعبو ءانثأو لبق

 )ىمرملا سارح يز يف امب( بعللا يز .1

 ،)حئاوللا هذه يف "صيمقلا"( يزلا وأ صيمقلا )1

 ،تروشلا )2

 .)حئاوللا هذه يف "براوجلا"( )ةليوطلا براوجلا وأ( براوجلا )3

 ىمرملا سارح تادعم .2

 ،تازافقلا )1

 ،سأرلا ءاطغ )2

 ،زافقلا ةبيقح )3

 ،هايملا ةجاجز )4

 .ةفشنملا )5

 بعلملا ضرأ يف ةمدختسملا ةصاخلا تادعملا .3

 ،ةيلخادلا سبالملا )1

 ،)نولطنبلا وأ تروشلا تحت سبلي ،ةئفدتلل ليوط لزاع وأ تروش( ةيرارح ةيلخاد سبالم )2

 ،ةيردص/ةقاي نودب صيمق )3

 ،براوجلا )4

 ،تازافقلا )5

 ،مصعملا ةباصع )6

 ،سأرلا ءاطغ/ةعبق )7

 ،سأرلا ةباصع )8

 ،نتباكلا ةراش )9

 ،رئابجلاو ةمعادلا تادامضلا )10

 .قاسلا يقاو )11

 ةينفلا ةقطنملا يف ةمدختسملا ةصاخلا تادعملا .4
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 ،)يلفسلاو يولعلا بناجلا( ةيضايرلا لدبلا )1

 ،فطعملا )2

 ،)هريغو ،داتسإلاب صاخلا تكاجلا( تكاجلا )3

 ،)هريغو ،رطملا نم يقاولا فطعملا( هايملل داضملا يزلا )4

  ،ليقث صيمق )5

 ،ةقاي نودب صيمق )6

 .)خلا ،ةيبطلا ةبيقحلا( بئاقحلا )7

 ،هايملا ةجاجز )8

 ،ةفشنملا )9

 .ناصمقلا )10

 ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم يف قيرفلا ةثعب ءاضعأ هيدتري يذلا يمسرلا يزلا .5

 ،قنعلا تاطبر )1

 ،لدبلا )2

 ،ناصمقلا )3

  .ىرخألا سبالملا )4

 ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم ىلإ اهراضحإ متي يتلا ىرخألا تادعملا .6

 ،ةمدختسملا يزلا رصانع وأ صخشلا اهيدتري ىرخأ رصانع يأ )1

 .....اهريغو ،ةعتمألا )2
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 تروشلا
 مصعملا ةباصع 13
 ىرسیلا قاسلا 14
 ىنمیلا قاسلا 15
 ةطایخلا طخ 16
 مامأ 17
 ةیلفسلا ةفاحلا 18
 براوجلا 19
 ةیلعلا ةفاحلا 20
 لحاكلا 21

 صیمقلا
 ةقایللا 1
  عوكلا 2
  فتكلا 3
 مكلا 4
 مامأ 5
 فلخ 6
 عذجلا 7
 ردصلا 8
 مكلا لفسأ 9

 ةطایخلا طخ 10
 مكلا ةطایخ 11
 ةیلفسلا ةفاحلا 12

سبالملاب ةقلعتملا تاحلطصملا  
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 عنصملل ةيفيرعتلا تامالعلاب ةقلعتملا تاحلطصملا :ب قحلملا

 ةمالعلا

 ةيراجتلا

 ةلجسملا

 عاونأ عيمج لمشتو ،ةلودلل يمسرلا لجسلا يف ةلجسملا ةيراجتلا ةمالعلا

 .صنلاو يزمرلا راعشلاو جاتنإلا طخو راعشلاو مسالا لثم تانالعإلا

 .ةيطخلا تامالعلا مءالي امب ،ةريبكلا فورحلاب عنصملا مسا مسالا

 .ةيميمصتلا تامالعلا مءالي امب عنصملل ةيفيرعتلا ةمالعلاب طبتري يذلا زمرلا راعشلا

 سفنل ةعباتلا تاجتنملا نم اهريغو ةيذحألاو سبالملا ،لثم تاجتنملا لمشي جاتنإلا طخ

 .ةعمجملا تامالعلا مءالي امب ةيراجتلا ةمالعلا

 .ةعمجملا تامالعلا مءالي امب ةدحاو ةروص يف راعشلاو مسالا عمج يزمرلا راعشلا

 رصانعلا

 ةينييزتلا

 متي يتلا زومرلا نم اهريغو ةيحيضوتلا تاموسرلاو روصلاو لاكشألا ليثمت

 :ةيلاتلا تاينقتلا مادختساب اهجمد

 .راكاج جيسن ةقيرط )1

 .ةينوللا ةعابطلا ةقيرط )2

 .ةقسانتملا روصلا )3

 .ةفرخزلا )4

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار نم ايباتك ةدمتعم ىرخأ ةينقت لولح يأ )5

 نيناوقلل ًاقفو ًالوصأ ةلجسملا ميماصتلا وأ ةيراجتلا تامالعلا مادختسا زوجي ال

 .ةينييزت رصانعك ةيتارامإلا ةينطولا

 ةمالعلا

 ةيطخلا

 .ةريبك فورحب ةبوتكم ةيريوصت ةملك

 ةمالعلا

 ةيميمصتلا

 .فورح يأ ىلع يوتحت الو ،تاموسرلاب اهريوصت نكمي ةمالع يأ

 ةمالعلا

 ةعمجملا

 .ًاعم ةيميمصتلا ةمالعلاو ةيطخلا ةمالعلا نم نوكتت
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 .يراجتلا مسالاب صاخلا صنلا صنلا

 عضوم يف رركتم لكشب رهظت يتلا نيعنصملاب ةصاخلا ميمصتلا ةمالع طيرشلا

 .ةيميمصتلا تامالعلا نم ةمالع قاطن يف ةنيعم ةحاسمو

 ةحفاكمل اهميمصت مت يتلا تاراشلا نم اهريغو ،تاقصلملاو تاقاطبلا لمشي ةدوجلا متخ

 اهتحاسم زواجتت ال طقف ةدحاو ةيفيرعت ةمالع نم ةدوجلا متخ نوكتيو ،ديلقتلا

 .²مس 2

 

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ينطولا ملعلا ميمصت :ج قحلملا

 

 Allowed – حومسملا ميمصتلا

 



 

 

74 

 اهب حومسم ريغلا ميماصتلا نع ةلثما

NOT ALLOWED – EXAMPLES 

 

  

 


