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 تافيرعتلا – لوألا لصفلا

 

 ةحئاللا هذه يف ةدراولا تارابعلاو تاملكلل نوكي رخآ ىنعم قايسلا ضتقي مل امو ةحئاللا هذه يف

 نوكت امك ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةماعلا دعاوقلاو يساسألا ماظنلا يف ةدراولا يناعملا سفن

 :اهنم لك نيرق ةحضوملا ىناعملا ةيتآلا تاملكلاو تارابعلل

 .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( ةيتارامالا نيفرتحملا ةطبار  :ةطبارلا

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

 يأ وأ ةقباسملاب قلعتي اميف اهل عباتلا داتسإلا لخاد تايرابملا ميظنت

 حئاولو طابضنالا حئاول فلاخي ال امب ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم

 .اهتفلاخمل ةددحملا تابوقعلاو تاداتسإلا حئاولو ةقباسملا

 جمانرب يف نوكراشملا

  :بابشلا

 .نيبعاللا يقفارم وأ/و مالعألا يلماح وأ/و تاركلا عمج لافطأ

 حئاول تابلطتم بسح فيضملا يدانلا مهراتخي نيذلا تانبلا وأ/و دالوألا  :تاركلا عمج لافطأ

 لاوط تاركلا عمج يف لافطألا ءالؤه ةمهم رصحنتو ،بابشلا جمانرب

 جمانرب حئاول ماكحأل اقبط ىرخأ ةرم بعلملل اهتداعإو ةارابملا ةدم

 .بابشلا

 ،ةحئاللا هذهل اقبط فيضملا يدانلا مهراتخي نيذلا تانبلا وأ/و دالوألا  :مالعألا يلماح

 مسارم نم ءزجك بعلملا لخاد ىلإ ةطبارلا اهضرفت يتلا مالعألا لمحل

 .ةارابملا لبق ام
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 )كلذ لالخ ركذي ملام( فيضملا يدانلا مهراتخي نيذلا تانبلا وأ/و دالوألا  :نيبعاللا يقفارم

 ضرأ ىلإ نيكراشملا نيبعاللا عم لوخدلل ،بابشلا جمانرب ةحئالل اقبط

 .ةارابملا لبق ام مسارم نم ءزجك بعلملا

 ةقباسملا تامالعل بسانملا مادختسالا مكحت يتلا تاداشرإلا  :ةيراجتلا ةمالعلا تاداشرإ

 .ةاعرلا تاراعشو

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

 .يساسألا

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

 نيب يباتك قافتا بجومب وضعلا يدانلا نع ةباين ةطبارلا تاقباسم

 .يدانلاو ةطبارلا

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

 ىلإ اهلاسرإ متي يتلا حئاوللا هذهب ةصاخلا تاليدعتلا وأ تاميلعتلا  :ميماعتلا

 مسوم ءانثأ وأ/و لبق ةيمسر تاباطخ ةروص يف ءاضعألا ةيدنألا

 .يرودلا

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

 .ةطبارلا نم ةيراجتلا قوقحلا نم قح ىلع

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

 قاطن جراخ ثداح وأ أطخ وأ ثدح وأ لعف نع مجني ،ةحئاللا هذه دونب

 ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشيو .فرط يأل ةلوقعملا ةردقلا

 وأ راجفنا وأ قيرح وأ قرب وأ ناضيف وأ يعيبط ريغ لكشب فصاع سقط

 ىرخأ ةيعيبط ةثراك يأ وأ ةيئابو ةثراك وأ ةيلكيه رارضأ وأ ةيضرأ ةزه

 ةلئاه ىضوف وأ بغش وأ ةيركسع تايلمع وأ يباهرإ لمع وأ برح وأ

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

 تاقباسم /ةقباسملا

 نيفرتحملا ةطبار

  :ةيتارامإلا

 فرصم سأكو نيفرتحملل كوندا يرودو يتارامالا ربوسلا سأك

 .ماع 21 تحت نيفرتحملا يرودو يمالسإلا يبظوبأ
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 تاقباسمب ةقلعتملا ةينفلاو ةيميظنتلا تاءارجإلا ددحت يتلا ةحئاللا  :ةقباسملا ةحئال

 راشي( مدقلا ةرك داحتا لبق نم هدامتعا مت امل ًاقفو نيفرتحملا ةطبار

 .)"ةحئاللاب" دعب اميف اهيلإ

 ةعضاخلا لوخدلا قطانم

  :ةبقارملل

 ليبس ىلع ،ىرخألا تايلاعفلاو تايرابملا ةماقإل ةصصخملا نكامألا

 لاجملاو يجراخلا اهطيحمو اهراوسأو تاداتسإلا ،)رصحلا ال( لاثملا

 امب ةقباسملاب ةلصلا تاذ ىرخألا نكامألا ةفاكو داتسإلا قوف يوجلا

 قفارمو نكامأو ةيمالعإلا زكارملاو قفارملا عقاوم كلذ يف

 قطانملاو ةماهلا تايصخشلل ةصصخملا قطانملاو ةفاضتسالا

 .اهيلإ لوخدلا نيفرتحملا ةطبار دامتعا حئاول مظنت يتلا ىرخألا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 :)ةطبارلا(

 صوصخب ةضايرلل ةماعلا ةئيهلا رارق بجومب ةلكشملا ةهجلا يه

 فلأتت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل 2019 ةنسل )1( مقر اهراهشإ

 نيفرتحملا يرود يف ةكراشملا اهل قحي يتلا ةفرتحملا ةيدنألا نم

 رامثتساو ميظنتو قيوست نع ةلوؤسملاو 2023-2022 مسومل

 .اهب ةصاخلا تالوطبلا

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

 .ةطبارلل يساسألا ماظنلا بجومب هيلإ ةطونملا ماهملاب

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

 ًاقبطو ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا ماهملا ىلوتتو ةيتارامإلا

 قلعتي اميف داحتالا يف تاقباسملا ةنجل عم قيسنتلابو اهليكشت رارقل

 .ةكرتشملا رومألاب

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

 تاقباسملا ميظنت ىلع فارشإلاو ةطبارلا ةرادإ سلجم نع ةرداصلا

 ناجللا هذه نيبو ضعبب اهضعب ةيعرفلا ناجللا نيب ام قيسنتلاو

 .ةفرتحملا ةيدنألاو

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

 .ةطبارلا ةطلس

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

 اهمظنت يتلا تاقباسملاب قلعتي اميف اهبجومب لمعلل ةطبارلا وأ/و
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 يساسألا ماظنلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشت يتلاو ،ةطبارلا

 ،ةقباسملا ةحئال ،طابضنالا ةحئال ،ةطبارلل يساسألا ماظنلا ،داحتالل

 جمانربل ةطبارلا ةحئال ،ةطبارلا تادعم ةحئال ،ةطبارلا تاداتسإ ةحئال

 / ةيراجتلا ةحئال ،مالعإلل ةطبارلا ةحئال ،ةطبارلا دامتعا ةحئال ،بابشلا

 يتلا ميماعتلاو ةطبارلل ةمالسلاو نمألا ليلدو ةطبارلل ةيقيوستلا

 .ةطبارلا اهردصت

 ركاذتلا كاشكأو ةيفحصلا قفارملا/زكارملاو ةيمسرلا قطانملا :قفارملا

 .ةقباسملا تايرابم عم طابترالاب مدختست يتلا ةفاضتسالا قطانمو

 لكل لوألا قيرفلا هيف كراشيو ةطبارلا همظنت يذلا نيفرتحملا يرود  :نيفرتحملل كوندأ يرود

 .ةيدنألا نم يدان

 يبظوبأ فرصم سأك

  :يمالسإلا

  .ةفرتحملا ةيدنألا نيب ةطبارلا اهمظنت ةيونس ةقباسم

 سيئر ومسلا بحاص سأك

  :تارامإلا ةلود

 ةركل تارامإلا داحتا اهمظني يتلا ةلودلل ةيمسرلا سأكلا ةقباسم

 .مدقلا

 21 تحت نيفرتحملا يرود

  :ماع

 تحت قرف اهيف كراشت يتلاو ةطبارلا اهمظنت يتلا يرودلا ةقباسم

 .ةيدنألا يف ةنس 21

 لطبو نيفرتحملل كوندا يرود لطب نيب ةطبارلا اهمظنت ةدحاو ةارابم  :يتارامإلا ربوسلا سأك

 .يتارامإلا ربوسلا سأك ةحئالل ًاقفو ةلودلا سيئر ومسلا بحاص سأك

 ةيدنألا تاداتسإ يف اهئافيتسا بجاولا تابلطتملا ددحت يتلا ةحئاللا  :تاداتسإلا ةحئال

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا تاقباسملا يف ةكراشملا

 نوبعاللا اهمدختسي يتلا سبالملاو تادعملا مكحت يتلا ةحئاللا  :تادعملا ةحئال

 .ةطبارلا اهمظنت يتلا تاقباسملا تايرابم يف قرفلا ولوؤسمو

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

 .لوخدلا ةبقارمل ةعضاخلا

 نيفرتحملا ةطبار اهردصت يتلاو حيراصتلا لاكشأ نم لكش يأ  :دامتعالا ةقاطب

 ةعضاخلا قطانملا ىلإ لوخدلا قح اهلماح حنمت يتلاو ةيتارامإلا

 )اهنم ءزج يأ وأ( لوخدلا ةبقارمل
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 قطانملا لخاد ةددحم ةطشنأ ةرشابمب نيلوخملا صاخشألا وأ صخشلا  :دمتعملا صخشلا

 .دامتعالا ةقاطب بجومب ةيمسرلا

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

 .)بافيإ( مدقلا

 ةحئاللا هذه ماكحأل ًاقفو ةطبارلا لبق نم نيعملا ةارابملا لوؤسم :ةارابملا بقارم

 .ةلصلا تاذ ةطبارلا حئاولو ةحئاللا هذه ماكحأل ًاقفو

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

 ماكحأل ًاقفو ةقباسملا تايرابم عيمجب ةقلعتملا ةينمألا تابيترتلاو

 .ةحئاللا هذه

 يمالعإلا لوؤسملا

  :ةطبارلل

 تاقباسم تايرابم نم ةارابم لكل ةطبارلا هنيعت يذلا لوؤسملا

 .ةيمالعإلا ةطشنألا ةفاك ميظنتو ةرادإ نع لوؤسملاو ةطبارلا

 يف حضوم وه امك فيضملا يدانلا لبق نم نيعملا ةارابملا لوؤسم  :ماعلا قسنملا

 .ةقباسملا ةحئال

 هيف يرجت يذلا داتسالا بعلملا نع لوؤسملاو كلاملا يدانلا  :فيضملا يدانلا

 .ةقباسملا

 .نيفرتحملل كوندأ يرود  :يرودلا

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

 يف وأ يتارامالا ربوسلا سأك تناك ءاوس( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار

 يهتنتو )نيفرتحملل كوندأ يرود وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك

 يف تناك ءاوس( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت ةارابم رخآ ةياهنب

 يرود وأ نيفرتحملل كوندا يرود وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك

 .)ماع 21 تحت نيفرتحملا

 كوندا يرود تايلاعف راطإ يف ةماقملا مدقلا ةرك تايرابم ةيأ ينعت  :)تايرابملا( ةارابملا

 ربوسلا سأك وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك وأ/و نيفرتحملل

 تايرابملا كلذ يف امب ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود وأ يتارامالا

 .ةداعملا وأ ةلجؤملا
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 نيفرتحملا ةطبار وأ/و مدقلا ةرك داحتا لبق نم نونيعملا ماكحلا  :ةارابملا ولوؤسم

 .تاقباسملا حئاول يف حضوم وه امك ةيتارامإلا

 .ةطبارلا هتددح امك ةقباسملل ةيمسرلا تايرابملا لودج  :تايرابملا لودج

 يلزانتلا دعلا ةمئاق

  :ةارابملل ةيمسرلا

 ةطبار نم ةدمتعملا تايلاعفلاو ةطشنألا ىلع يوتحت يتلا ةمئاقلا

 يهتنتو تاعاس ثالثب ةارابملا لبق أدبت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ةمئاقلا هذه مضتو ،لقألا ىلع ةدحاو ةعاسب ةارابملا ءاهتنا دعب

 .ةطشنألا هذه لثم ةماقإل صصخملا تقولا كلذ يف امب ةطشنألا

 نيفرتحملا ةطبارلا راعش

  :ةيتارامالا

 ال يتلا ،ىرخألا ةيمسرلا تاراعشلا وأ/و ةطبارلل يمسرلا راعشلا

 فارطألا لبق نم هيلع قفتي ام فالخب ،ةطبارلا لبق نم الإ مدختست

 .ةينعملا

 ينورتكلالا عقوملا

 نيفرتحملا ةطبارل يمسرلا

  :ةيتارامإلا

www.uaeproleague.ae 

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

 هذه ملست نأ بجيو .ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ ةدهاشمل

 .ءاضعألا ةيدنألا ىلإ يرود لكشب ةمئاقلا

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

 عيمجل نيميقملاو ماكحلا نييعت كلذ يف امب ،ماكحلاب ةقلعتملا

 .يرودلا تايرابم
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 ةماع ماكحأ :يناثلا لصفلا

  قيبطتلا قاطن .1

 نيفرتحملا ةطبار تاقباسم نمض ةماقملا تايرابملا عيمج ىلع تاءارجإلاو حئاوللا هذه قبطت .1

 .ةيتارامإلا

  نييعتلاو رايتخالا .2

 تايرابملا عيمجل مالعألا يلماحو تاركلا عمج لافطأ ريفوت نع ًالوؤسم فيضملا يدانلا ربتعي .1

 يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك ةقباسمو نيفرتحملل كوندا يرود تايرابمل هضرأ ىلع ةماقملا

 ،ةقباسملا تايرابم ضعب يف ،نيفرتحملا ةطبار بلطت دقو .ماع 21 تحت نيفرتحملل كوندا يرودو

 نمض بعلملا ضرأ لخاد ىلإ نيبعاللا ةقفارمل نيكراشملا نم ديزملا ريفوت فيضملا يدانلا نم

 يقفارم رايتخا متي دقو .)نيبعاللا يقفارم مساب دعب اهيف مهيلإ راشي( ةارابملا لبق ام مسارم

 فيضملا يدانلا غالبإب نيفرتحملا ةطبار موقتو ،نيفرتحملا ةطبارل يمسر كيرش لبق نم نيبعاللا

 .نيبعاللا يقفارمل ةجاح دوجو دنع عوبسأ نع لقي ال اميف

 نم بابشلا جمانرب يف نوكراشملا نوكي نأب حصنُي ،كلذ فالخ نيفرتحملا ةطبار ددحت مل ام .2

 .فيضملا يدانلل ةعباتلا بابشلا ةيميداكأ

  :مالعألا يلماح رايتخا دنع ةيلاتلا تابلطتملاب مازتلالا بجي .3

 .افيفلا ملع لمحل ةارابم لكل لقألا ىلع ةعبرأ مهددع نوكي نأ بجي )1

 .ماع 16و 12 نيب ام مهرامعأ حوارتت نأ )2

 .براقتم وأ دحاو لوطب لافطألا رايتخا لضفي :لوطلا )3

 عمج لافطأ سفن مادختسا لاح يف ،مهيلع فارشإلاو مهقيسنتب غلاب صخش موقي نأ )4

 ةيلوؤسم نايلوتي ناذللا نيغلابلا نيصخشلا دحأ مهيلع فارشإلا ةيلوؤسم ىلوتي ،تاركلا

 .تاركلا عمج لافطأ

 :نيبعاللا يقفارم رايتخا دنع ةيلاتلا تابلطتملاب مازتلالا بجي .4

 .)قيرف لكل 11( ةارابم لكل نورشعو نانثا وأ ،)طقف قرفلا يدئاقل( ةارابم لكل نانثا امإ )1

 .ةنس 12 نع ديزي الو تاونس 5 نع لقي ال :رمعلا )2

 .مس 130 نع ديزي ال ام :لوطلا )3
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 ناغلاب ناصخش موقي وأ نيبعال يقفارمب ةناعتسالا تمت اذإ قيسنتلاب دحاو غلاب صخش موقي )4

  .بعال قفارم نيرشعو نانثاب ةناعتسالا تمت اذإ قيسنتلاب

  :تاركلا عمج لافطأ رايتخا دنع ةيلاتلا تابلطتملاب مازتلالا بجي .5

 )نييطايتحا ءاضعأ ددعلا اذه مضي( لفط ةرشع ينثا مهددع نوكي نأ )1

 .ماع 16و 10 نيب ام مهرامعأ حوارتت نأ )2

 .قيسنتلا ةيلوؤسم دحاو غلاب صخش ىلوتي )3

 دامتعالا .3

 يزلا اودتري نأ مهيلع بجي هنأ الإ ،دامتعا تاقاطب ىلإ بابشلا جمانرب يف نوكراشملا جاتحي ال .1

 دامتعا تاقاطب ىلإ بابشلا جمانرب يف نيكراشملل نوقفارملا نوقسنملا جاتحي امنيب ،دحوملا

 .ةيراس

  بابشلا جمانرب ةفرغ .4

 عقاوملا يف ةفرغ صيصخت بجي ،نيفرتحملا ةطبار تاداتسا ةحئال نم 17 مقر ةداملا بسح .1

 ىلع ،سكعلاو تاجردملاو عمجتلا طاقنو بعلملا نم اهيلإ لوصولا لهسي يتلا ًاقبسم ةددحملا

 :يلي امب ةزهجم فرغلا هذه نوكت نأ

 .صخش 15 ددعل يفكت ةبنكو دعاقمو تالواط )1

 .)ةمعطألاو تابورشملا( ةفيفخلا تابجولاو تابطرملا )2

 ةفرغ ريفوت فيضملا يدانلا ىلع ،بعال قفارم نيرشعو ينثإ )22( ددعب ةناعتسالا تمت لاح يف .2

  .هالعأ .)1-4( ةداملا بسح قفارملاو لخادملا ةفاك لمشت ىرخأ

  تابيردتلا .5

 عيمج يف مسوملا ةيادب لبق نيلصفنم نيموي ىلع ةيبيردت تارود ءارجإب نيفرتحملا ةطبار موقت .1

 لوخدلا تارممو تآشنم صحف نع الضف ةلئسأ ةيأ نع ةباجإلاو نييناديملا نيلماعلا ءاقلل عقاوملا

 .تابيردتلاو

 هذه يدانلل ماعلا قسنملا كلذ يف امب بابشلا جمانرب يف نيكراشملا عيمج رضحي نأ بجي .2

 .ةيبيردتلا تارودلا

 نيكراشملا عيمجل ةيفاضإ ةيبيردت جمارب ريفوت ةيلوؤسم ةيدنألا عيمج لمحتت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .3

 .ةحئاللا هذه يف ةحضوملا تاداشرإلل اقبط بابشلا جمانرب يف
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  ةارابملل ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاق .6

 :ةرم لوأل بابشلا جمانرب يف نيكراشملل ةبسنلاب .1

 ةلكر لبق نوعبرأو سمخو ناتعاس

 ةيادبلا

 .داتسإلل لوصولا

 تحتو يدانلل ماعلا قسنملا ةدايقب ،تابيردتلا ةيادب ةيادبلا ةلكر لبق فصنو ناتعاس

 .نيفرتحملا ةطبارل عباتلا ةارابملا بقارم فارشإ

 بابشلا جمانرب يف نيكراشملا ةدوع ،تابيردتلا ةياهن ةيادبلا ةلكر لبق ناتعاس

 .دحوملا يزلا ءادترال بابشلا جمانرب ةفرغ ىلإ

 مايق ءانثأ بعلملا لوح تاركلا عمج لافطأ زكرمت ةيادبلا ةلكر لبق ةقيقد نوسمخ

 .ءامحإلاب قرفلا

 ىلإ تاركلا عمج لافطأ ةدوعو ءامحإلا ةرتف ةياهن ةيادبلا ةلكر لبق ةقيقد نورشع

 .بابشلا جمانرب ةفرغ

 نأ ضرتفملا نم نيذلا تاركلا عمج لافطأ فوقو

 ةارابملا لبق ام مسارم ءانثأ مالعألا لمح يف اوكراشي

 لافطألا يقاب راظتنا عم نيبعاللاب صاخلا رمملا يف

 .تاركلا ةبيقح نيلماح رمملا يف

 ىلإ مالعألا يلماح لوخدو ةارابملا لبق ام مسارم ةيادب ةيادبلا ةلكر لبق قئاقد سمخ

 .بعلملا

 بعلملا نم مالعألا ولماح جرخي ،نيبعاللا ةحفاصم دعب ةيادبلا ةلكر لبق قئاقد ثالث

 .تاركلا عمج لافطأ يقاب ىلإ نومضنيو

 بعلملا لوح نوزكرمتيو تاركلا عمجب لافطألا موقي ةيادبلا ةلكر لبق نيتقيقد

 .ةارابملا ةيادبل

 يقفارمو مالعألا يلماح هيجوتب نوقسنملا موقي ةيادبلا ةلكر

 .مهل ةصصخملا دعاقملل نيبعاللا

 سبالملا ليدبت ةفرغ يف تاركلا عمج لافطأ عمجتي نيطوشلا نيب ام ةحارتسا

 .تابورشملاو ةفيفخلا تابجولا لوانتل
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 سبالملا ليدبت ةفرغ يف تاركلا عمج لافطأ عمجتي ةارابملا ةياهن

 .داتسإلا ةرداغمل

 

 بابشلا جمانرب يف ةكراشملا مهل قبس نمل ةبسنلاب .2

 داتسإلل لوصولا ةيادبلا ةلكر لبق ةعاس

 مايق ءانثأ بعلملا لوح تاركلا عمج لافطأ زكرمت ةيادبلا ةلكر لبق ةقيقد نوسمخ

 .ءامحإلاب قرفلا

 ىلإ تاركلا عمج لافطأ ةدوعو ءامحإلا ةرتف ةياهن ةيادبلا ةلكر لبق ةقيقد نورشع

 .بابشلا جمانرب ةفرغ

 نأ ضرتفملا نم نيذلا تاركلا عمج لافطأ فوقو

 ةارابملا لبق ام مسارم ءانثأ مالعألا لمح يف اوكراشي

 لافطألا يقاب راظتنا عم نيبعاللاب صاخلا رمملا يف

 .تاركلا بئاقح نيلماح رمملا يف

 ىلإ مالعألا يلماح لوخدو ةارابملا لبق ام مسارم ةيادب ةيادبلا ةلكر لبق قئاقد سمخ

 .بعلملا

 بعلملا نم مالعألا ولماح جرخي ،نيبعاللا ةحفاصم دعب ةيادبلا ةلكر لبق قئاقد ثالث

 .تاركلا عمج لافطأ يقاب ىلإ نومضنيو

 بعلملا لوح نوزكرمتيو تاركلا عمجب لافطألا موقي ةيادبلا ةلكر لبق نيتقيقد

 .ةارابملا ةيادبل

 يقفارمو مالعألا يلماح هيجوتب نوقسنملا موقي ةيادبلا ةلكر

 .مهل ةصصخملا دعاقملل نيبعاللا

 سبالملا ليدبت ةفرغ يف تاركلا عمج لافطأ عمجتي نيطوشلا نيب ام ةحارتسا

 .تابورشملاو ةفيفخلا تابجولا لوانتل

 سبالملا ليدبت ةفرغ يف تاركلا عمج لافطأ عمجتي ةارابملا ةياهن

 .داتسإلا ةرداغمل
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  دحوملا يزلا .7

 يلماحو تاركلا عمج لافطأ ديوزتب فيضملا يدانلا مزتلي ،كلذ فالخ نيفرتحملا ةطبار ددحت مل ام .1

 :يلاتلا دحوملا يزلاب مالعألا

 .ةريصق مامكأب دحاو صيمق )1

 .دحاو تروش )2

 .براوجلا نم جوز )3

 .سأرلل دحاو ءاطغ )4

 .)ءاتشلا لصف يف مادختسالل بسانم( دحاو يضاير مقط )5

 .)راطمألا طوقس ةلاح يف( رطملل فطعم )6

 يف امئاد دحوم يز نيبعاللا يقفارمو مالعألا يلماحو تاركلا عمج لافطأ يدتري نأ بجي .2

 ةارابملا يلوؤسمو ماكحلاو نيبعالل ىنستي ىتح فيضملا يدانلا ضرأ ىلع ةماقملا تايرابملا

 .مهديدحت

 فيضملا يدانلا ىلع بجيو .ماكحلا وأ/و نيقيرفلا يز عم دحوملا يزلا ناولأ ضراعتت الأ بجي .3

 .ضراعتلا تالاحل ابسحت نوللا ةفلتخم بيردت ناصمق ريضحت

 هيدتري يذلا )بروجلاو تروشلاو صيمقلا( دحوملا يزلا ىلع ةاعرلاب صاخ نالعإ يأ دوجو رظحي .4

 ريفوتب نيفرتحملا ةطبار اهيف موقت يتلا تالاحلا ادع اميف ،مالعألا يلماحو تاركلا عمج لافطأ

 .تادعملل نيفرتحملا ةطبار ةحئال ىلع عالطإلا ىجري ،تامولعملا نم ديزملل .مقطألا

 ةيامحلاو ةمالسلا .8

 يف نوكراشملا اهب دجوي يتلا عقاوملا ةيامحو ةمالس نمضي نأ فيضملا يدانلا ىلع بجي .1

 ذاختا يدانلا ىلع كلذك بجيو .عقاوملا هذه ىلإ لوخدلا رظح عم داتسإلا لخاد بابشلا جمانرب

 بجيو .تاقوألا عيمج يف بابشلا جمانرب يف نيكراشملا ةمالس نامضل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج

 .تاقوألا عيمج يف نيقسنملا فارشإ ىلإ لافطألاو بابشلا عضخي نأ

 ةحئال نم )10( مقر جذومنلل بابشلا جمانرب يقسنم لامكتسا نامض فيضملا يدانلا ىلع بجي .2

 .يضايرلا مسوملا ةيادب لبق لفطلا ةيامح نوناقب صاخلاو ةيتارامإلا ةيدنألا صيخارت
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  ئراوطلا تالاح .9

 وأ/و عمجتلا ةداعإ بابشلا جمانرب يف نيكراشملا ىلع يغبني ،عقوتم ريغ رمأ ثودح لاح يف .1

 .مهب صاخلا قسنملاب لاصتالا

 ،ةارابملا ءانثأ ةيروفلا ةدعاسملل هجايتحا وأ ئجافملا ءايعإلاب نيكراشملا دحأ روعش لاح يف .2

 رمألا اذه رصتقيو .فيضملا يدانلل عباتلا قسنملا وأ لثمملا ةلباقمو هعقوم ةرداغمب هل حمسي

 ىتح مهعقاوم يف ءاقبلا بابشلا جمانرب يف نيكراشملا نم عقوتي ثيح ،ئراوطلا تالاح ىلع

 ،لاثملا ليبس ىلع ،هايملا ةرود ىلإ باهذلل مهعقاوم ةرداغمب مهل حمسي الو ،ةارابملا ةياهن

 .بعلملا لوخد لبق هايملا ةرود ىلإ باهذلا مهيلع بجي اذل

 ةفرغ ىلإ اروف هجوتي نأ بجي ،ةعومجملا نع بابشلا جمانرب يف نيكراشملا دحأ داعتبا لاح يف .3

 .هب صاخلا قسنملا وأ يدانلل ماعلا قسنملاب لاصتالا قيرفلا ءاضعأ نم بلطيو بابشلا جمانرب

 تاميلعتلا .10

 :يلي امب مايقلا نيقسنملا وأ/ و بابشلا جمانرب يف نيكراشملل حمسي ال .1

  .بعلملا يف مهدوجو ءانثأ روصلا طاقتلا )1

 .)نيقسنملا ءانثتساب( تالاوجلاب بعلملا لوخد )2

 .نيقيرفلاب ةصاخلا سبالملا ليدبت فرغ ىلإ لوخدلا )3

 .مهب ةصاخلا ةيضايرلا سبالملا وأ نيبعاللا عيقوت ىلع لوصحلا )4

 :ةيلاتلا دعاوقلاب مازتلالا بابشلا جمانرب يف نيكراشملا ىلع بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .2

 .قسنملا ةقفاومب الإ ةرداغملا مدعو مئاد لكشب ةعومجملا عم ءاقبلا )1

 .ةماعلا نكامألا يف مهعم ثدحتلا وأ نيقيرفلا دحأ عيجشت وأ نيعجشملا عم لماعتلا مدع )2

 جمانرب يف نيكراشملا نم مهريغ عم ةفينعلا باعلألا ةسرامم وأ راجشلا وأ يرجلا مدع )3

 .بابشلا

 ثبلاب ةصاخلا تادعملاو LED تاشاشب ةصاخلا تالباكلا( داتسإلا تادعم نم ةيأ سمل مدع )4

 .)اهريغو ينويزفلتلا
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 تاروظحملا تابجاولا

 نيفرتحملا ةطبار تاميلعتب مازتلالا

 .تاقوألا عيمج يف ماكحلاو يدانلاو

 ىلع لوصحلا وأ نيبعاللا عم روصلا طاقتلا

 .مهعيقوت

 مامتهالاو زيكرتلاو تابيردتلا عيمج روضح

 .اهب
 .بعلملا ىلإ ةلومحملا فتاوهلاب لوخدلا

 يلزانتلا دعلا ةطشنأ ديعاوم يف ةقدلا

 .ةارابملل يمسرلا

 نيقيرفلاب ةصاخلا سبالملا ليدبت فرغ ىلإ لوخدلا

 نيكراشملا ىلع رظحي يتلا نكامألا نم اهريغو

 .اهلوخد بابشلا جمانرب يف

 .كلذ مهنم بلطي مل ام بعلملا ضرأ ىلإ لوخدلا .بترمو حيحص لكشب دحوملا يزلا ءادترا

 ةقيرطب رصخلا ىوتسم يف ملعلا لمح

 نوكي نأو ،ةدمتعملا ةيلآلل ًاقفوو ةديج

  دودشمو ميقتسم ملعلا

 ءانثأ بعلملا يف مهل ةصصخملا نكامألا ةرداغم

 .ةارابملا تقو

 يدانلا وأ يدانلل ماعلا قسنملاب لاصتالا

 .ةارابملا ءانثأ وأ لبق ئراوطلا تالاح يف
 .داتسإلا لخاد درفنم لكشب لوجتلا

 بعللا /قيرفلا وأ ةماعلا وأ نيعجشملا عم لماعتلا 

 تاشاش سمل /ةفينع باعلأ ةسرامم / ةركلاب

 اهريغ وأ اهب ةصاخلا تالباكلا وأ ةينورتكلإلا ضرعلا

 داتسالاب ةصاخلا تادعملا نم
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  نيبعاللا يقفارم :ثلاثلا لصفلا

  مهيلإ ةدنسملا ةمهملا .11

 ةرداغمو بعلملا ضرأ ىلإ رمملا نم نيبعاللا ةقفارم يف نيبعاللا يقفارم ةمهم رصحنت .1

 .نيقيرفلا يبعال ةحفاصم ةيادب لبق بعلملا

  نيقسنملا رود .12

 .نيبعاللا يقفارم ددع ىلع ًءانب نيقسنم )2( ىلإ )1( نم ريفوت بجي .1

 :يلي ام نامض ةيلوؤسم نوقسنملا ءالؤه ىلوتي .2

 .بعلملا جراخ وأ/و لخاد نيبعاللا يقفارم عايضو لوجت مدع )1

 ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاقل اقبط مهل ةصصخملا مهنكامأ يف نيبعاللا يقفارم دوجو )2

 .ةارابملل

 .لاوطألل ًاعبت نيبعاللا عم نيبعاللا يقفارم قفاوت )3

 دحاو طخ يف اوفقي ىتح رمملا ىلإ نيبعاللا يقفارم هيجوت ةيلوؤسم ناقسنملا ناذه لمحتي .3

 نيبعاللا عم نيبعاللا يقفارم قفاوت نامض ،اهنيح ،نيقسنملا نيذه ىلع بجيو .نيبعاللا بناجب

 قسنملا ىلع بجي ،هراوجب فقي يذلا بعاللاب ةنراقم ليوط لفط دوجو لاح يفو .لاوطألل اعبت

 تايولوألا مهأ نمض نم لوطلا رابتخا رابتعا بجيو .بسانم هلوط رخآ لفطب اروف لفطلا ليدبت

 اذإ ليدبتلل يفاك تقو ريفوتل كلذو رمملا يف لافطألاو نيبعاللا دوجو درجمب هقيبطت بجي امك

 .ايرورض كلذ ناك

 بجيو ،قيرفلا ةروص طاقتلا ءانثأ نيبعالل لافطألا ةيطغت مدع نامض ىلإ قسنملا ةفيظو فدهت .4

 .)مهبكر ىلع نوثجي الأو( ريوصتلا ءانثأ نيبعاللا مامأ نيبعاللا يقفارم فقي نأ

  نيقسنملاو نيبعاللا يقفارم عقاوم .13

 امك ،ةيادبلا ةلكر قالطنا نم لقألا ىلع ةقيقد 20 لبق رمملا ىلإ نيبعاللا يقفارم روضح بجي .1

 موقي ،رمملا يف نيبعاللا دوجو درجمبو .ةارابملل ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاق يف حضوم وه

 .طقف قيرف لك دئاقل وأ بعال لكل قفارم نييعتب قسنملا

 .هقفارم ديل بعاللا كاسمإ عم بعالل يجراخلا بناجلا ىلع بعاللا قفارم فقي نأ بجي .2
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 ماعلا قسنملا فلخ بعلملا ضرأ ىلع نيبعاللا عم ديب ادي يشملاب نيبعاللا يقفارم موقي .3

 نيقيرفلا ةحفاصم لبق بعلملا اورداغيو نيبعاللا مامأ مهعقاوم يف نوزكرمتي مث ،ماكحلاو

  .ضعبلا امهضعبل

 دعاقم فلخ( ةيؤرلا لاجم جراخ اونوكي نأ ىلع ،بعلملا يبناج ىلع فوقولاب نيقسنملل حمسي .4

 صاخلا ديشنلا ءاهتنا درجمب مهعقاوم نم نيبعاللا يقفارم عمج يف ةدعاسملل ،)ةداع نيقيرفلا

 .بعلملا ضرأ يف لافطألا عايض بنجتل كلذكو نيفرتحملا ةطبارب

  ةارابملا ءانثأ سولجلا ةقطنم .14

 نوقسنملا موقي ،بعلملا ضرأ نم مهجورخو مهتمهمل نيبعاللا يقفارم ءاهنإ درجمب .1

 ىلع بجيو .كلذ يف اوبغر لاح يف ،ةارابملا ةدهاشمل مهل ةصصخملا نكامألا ىلإ مهباحطصاب

 .نيقسنملاو نيبعاللا يقفارم سولجل ةيمحمو ةنمآ ةقطنم صيصخت فيضملا يدانلا
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  مالعألا يلماح :عبارلا لصفلا

 مهيلإ ةدنسملا ةمهملا .15

 ناكملا ىلإ ةارابملا لبق ام مسارمل ةدمتعملا مالعألاب لوخدلا يف مالعألا يلماح ةمهم رصحنت .1

 ،هاندأ )17( مقر ةداملل ًاقفو ةقباسم لكل ةدمتعملا لوخدلا ةيلآل ًاقفو مالعإلا هذهل صصخملا

 .ةمهملا هذهب مايقلل تاركلا عمج لافطأ مادختسا نكميو

  نيقسنملا رود .16

 ربتعيو ،مالعألا يلماح ماهمو تاكرحت قيسنت ةيلوؤسم ىلوتيل دحاو غلاب صخش ريفوت بجي .1

 :يلي ام نامض نع نيلوؤسم نيقسنملا ءالؤه

 .بعلملا جراخ وأ/و لخاد مالعألا يلماح عايضو لوجت مدع )1

 ةدمتعملا مالعألا نيلماح نيبعاللا رمم يف مهراظتناو مالعألا يلماح دجاوت ىلع ديكأتلا )2

 .ةيادبلا ةلكر قالطنا نم ةقيقد 20 نع لقت ال ةدم لبق

 .مسارملا ةياهن دنع يدانلل ماعلا قسنملا ىلإ مالعألا ةداعإ )3

  نيقسنملاو مالعألا يلماح عقاوم .17

 ،ةيادبلا ةلكر قالطنا نم لقألا ىلع ةقيقد 20 لبق نيبعاللا قفن ىلإ مالعألا يلماح روضح بجي .1

 .ةارابملل ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاق يف حضوم وه امك

 ىوتسم يف ديلا نوكت نأ ىلع ملعلل برقألا ديلا مادختساب مالعألا لمحب مالعألا يلماح موقي .2

 .رصخلا

 سمخ لبق ةطبارلاب صاخلا ديشنلا ءدبب ةراشإلاب نيفرتحملا ةطبارل عباتلا ةارابملا بقارم موقي .3

 .)ماكحلاو قرفلا دادعتسا ةظحل( ةيادبلا ةلكر قالطنا نم ابيرقت قئاقد

 ىلإ ةراشإلاب نيفرتحملا ةطبارل عباتلا ةارابملا بقارم موقي ،ديشنلا ةيادب نم ابيرقت ةيناث 15 دعب .4

 :ةيلاتلا ةيلآلل ًاقفو تاقباسملا عيمج يف بعلملا ضرأ ىلإ لوخدلل مالعألا يلماح
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Ø لوصولل فصتنملا طخ هاجتاب نيبعاللا قفن لالخ نم بعلملا ضرأ ىلإ افيفلا ملعب لوخدلا 

 موقي صصخملا ناكملا ىلإ لوصولا دنعو ،طسولا ةرئاد طخ دنع صصخملا ناكملا ىلإ

 )هاندأ ةروصلا رظنا( .ةيسيئرلا ةصنملا هاجتاب فافتلالاب ملعلا يلماح

 ةهجاوم يف ةجرد 45 اهردق ةيوازب ملعلا لمح بجي ،بعلملا ضرأ ىلع ملعلل عيمجلا ةيؤر نامضل .5

 :ىلإ ةفاضإلاب )هاندأ ةروصلا رظنا( بعلملا

 .نيتبكرلا ىلع ةماهلا تايصخشلا ةروصقمل برقألا نيلفطلا سولج )1

 ىلع ملعلل ةلماحلا ديلا نوكتو ميقتسم لكشب فلخلا يف نادوجوملا نالفطلا فقي )2

   .فتكلا ىوتسم

 

 مالعألا ولماح جرخي ،فيضملا قيرفلا نم بعال لوأل فيضلا قيرفلا نم بعال لوأ ةحفاصم دعب .6

 ملع مادختسا لاح يفو )لكشلا رظنا( مهل برقألا قيرفلا دعاقمل يجراخلا بناجلا نم بعلملا نم

 ىلإ مالعألا لمح بجيو .فيضلا قيرفلا ءالدبلا دعاقم ةكد جراخ نم ملعلا ولماح جرخي طقف دحاو

 مالعألا يلماح يطخت درجمب مالعألا يط متي .بعلملا لخاد اهب تلمح يتلا ةقيرطلا سفنب جراخلا

 .نيقيرفلا دعاقمل
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 .بعلملا نم مالعألا يلماح جورخ درجمب مالعألا ةداعتسال نيبعاللا رمم لخاد نوقسنملا فقي .7

  ةارابملا ءانثأ سولجلا ةقطنم .18

 مهباحطصاب نوقسنملا موقي ،بعلملا ضرأ نم مهجورخو مهتمهمل مالعألا يلماح ءاهنإ درجمب .1

 يدانلا ىلع بجيو .كلذ يف اوبغر لاح يف ،ةارابملا ةدهاشمل مهل ةصصخملا نكامألا ىلإ

 مالعألا يلماح سولجل ةيمحمو ةنمآ ةقطنم صيصخت فيضملا

  .نيقسنملاو
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  تاركلا عمج لافطأ :سماخلا لصفلا

  مهيلإ ةدنسملا ةمهملا .19

 تاركلا عمج لالخ نم ماكحلاو نيبعاللا ،لفط رشع ينثا مهددعو ،تاركلا عمج لافطأ دعاسي .1

 تقو لقأ يف بعللا فانئتسا نامضل ةياغلل ةيرورض ةمهملا هذه ربتعتو ،ةارابملا ءانثأ ةعرسب

 .نكمم

 اهجورخ دعب بسانملا بعالل ةركلا ءاطعإ نم اونكمتي ىتح امئاد تاركلا عمج لافطأ هبتني نأ بجي .2

 .بسانملا قيرفلل ةركلا ءاطعإ نم اونكمتي ىتح ةارابملا ثادحأ اوعباتي نأ بجي امك ،بعلملا نم

 نأ يرورضلا نمو .تاقوألا عيمج يف بعلملا يف ةدحاو ةرك دوجو تاركلا عمج لافطأ نمضيو

 .لافطألا نيب ديج يئرمو يظفل لاصتا كانه نوكي

  ةارابملا يف ةدوجوملا تاركلا .20

 يف ةارابم لكل ةديدج تاركلا هذه نوكت نأ بجيو .مدق تارك 10 ةارابم لكل يدانلا رفوي نأ بجي .1

 وحنلا ىلع ةرشعلا تاركلا عزوتو ،يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك / نيفرتحملل كوندأ يرود

 :يلاتلا

  بعللا ةيادبل مكحلل ةدحاو )1

 .)هتلواط ىلع اهب ظفتحي( عبارلا مكحلل ةدحاو )2

 .تاركلا عمج لافطأل ةينامثو )3

  نيقسنملا رود .21

 ام نامض ىلإ ةفاضإلاب ،تاركلا عمج لافطأ ماهمو تاكرحت قيسنت ةيلوؤسم غلاب صخش ىلوتي .1

 :يلي

 لبق ماكحلاب ةصاخلا سبالملا ليدبت فرغ لخاد اهعضو متي امك حئاولل اعبت تاركلا ريفوت )1

 .تايرابملا عيمج يف ةيادبلا ةلكر قالطنا نم لقألا ىلع ةقيقد 120

 .بعلملا جراخ وأ/و لخاد تاركلا عمج لافطأ عايضو لوجت مدع )2

 لقألا ىلع ةقيقد 20 لبق نيبعاللا رمم يف تاركلا ريضحتو تاركلا عمج لافطأ دادعتسا )3

 .ةيادبلا ةلكر قالطنا نم
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 ءانثأ بابشلا جمانرب ةفرغ لخادو نيبعاللا رمم يف مهتارك نيلماح تاركلا لافطأ عمجت )4

 .نيطوشلا نيب ام ةحارتسا

 .هالعأ ةحضوملا تاداشرإلاو تاءارجإلل اقبط مهماهمل تاركلا لافطأ ءادأ )5

 .ةارابملا ءاهتنا دنع يدانلل ماعلا قسنملل تاركلا ةداعإ )6

  نيقسنملاو تاركلا عمج لافطأ عقاوم .22

 ةلكر قالطنا نم لقألا ىلع ةقيقد 20 لبق نيبعاللا رمم ىلإ تاركلا يلماح لافطأ روضح بجي .1

 عمج لافطأ نم لفطل ةرك ميلست دنع .ةارابملل يمسرلا يلزانتلا دعلا يف حضوم وه امك ،ةيادبلا

 .تاقوألا عيمج يف هعم اهلمحي نأ بجي تاركلا

 ةصصخملا نكامألا وحن يرجلاب تاركلا عمج لافطأ موقي ،بعلملا نم مالعألا يلماح جورخ درجمب .2

 .ةتس نم امهنم فص لك نوكتي نيفص لكش يف مهل

 .2-2 مقر لكشلل اقبط بعلملا لوح تاركلا عمج لافطأ زكرمتي .3

 

 

 موقي ال امنيب ،ةارابملا ةدم لاوط ةركلا لمحب رفصألا نوللاب نينيعملا تاركلا عمج لافطأ موقي .4

 يف مهتمهم رصحنتو ،ةارابملا ءانثأ ةركلا لمحب رمحألا نوللاب نينيعملا تاركلا عمج لافطأ
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 يقسنم فوقول قرزألا نوللاب ةنيعملا نكامألا صصخت .بعلملا نم اهجورخ دنع ةركلا ةداعإ

 .ةارابملا ءانثأ تاركلا عمج

 رارق قبطُي نأ بجي .ةارابملا لاوط يسرك ىلع سولجلا وأ فوقولا تاركلا عمج لافطأل نكمي .5

 سولجل يسارك ريفوت فيضملا يدانلا ررق اذإ .تاركلا عمج لافطأ ةفاك ىلع سولجلا وأ فوقولا

 يأ رفوت مل نإ ،ىرخأ ةيحان نم .تاركلا عمج لافطأ عيمج سلجي نأ بجي اهدنع ،تارك عمج لفط

 /ناديملا ىلع سولجلاب حمسُي ال .فوقولا تاركلا عمج لافطأ عيمج ىلع اهدنع ،يسارك

   .ءاصفرقلا عضوب سولجلا /و ةيضرألا ةقطنملا

 نيطوشلا نيب ةحارتسالا ءانثأ بابشلا جمانرب ةفرغ يف تاركلا عمج لافطأ ةفاك عمتجي فوس .6

 نم مهعنمو ًاديج مهتبقارم ًادج مهملا نم .تابورشملاو ةعيرسلا تابجولا مهل مدقت ثيح

  .تقولا اذه لالخ هلوح وأ بعلملا ىلع تاركلاب بعللا

 تاركلا ميلستل لافطألا عمج نمضي نأ تاركلا عمج لافطأ قسنم ىلع بجي ،ةارابملا ةياهن دنع .7

 لافطألل حمسي ال .ةرداغملل دادعتسالاو سبالملا ليدبتل بابشلا جمانرب فرغ ىلإ هجوتلاو

 ىلإ لوخدلاب مهل حمسي ال امك ةزجوملا تالباقملا ءارجإ نكامأ لوحو بعلملا ضرأ ىلع عكستلاب

 .نيبعاللاب ةصاخلا سبالملا ليدبت فرغ

  تاركلا عمج لافطأب ةصاخ ةيفاضإ تاميلعت .23

 بعالل ةركلا ءاطعإ .1

 جورخ ةطقنل برقألا لفطلل يغبني ،ةارابملا ءانثأ بعلملا نم تجرخو طخلا ةركلا تطخت اذإ )1

 .بعللا فنأتسي ىتح بعاللا ىلإ هترك يمري نأ ةركلا

 لخاد ىلإ ةركلا يمر لبق ةديدج ةرك ىلإ ةجاحلا نم اودكأتي نأ تاركلا عمج لافطأل يغبني )2

 هعم لصاوتي نأو سامتلا طخ ىلإ بعاللا لصي ىتح راظتنالا كلذك مهل يغبنيو ،بعلملا

 هيف امب بعلملا نم ةبيرق تناك اذإ ةركلا راضحإب بعاللا موقي دق .ةركلا يمر لبق نيعلاب

 .ةيافكلا

 ةركلا طاقتلا .2

 عراسي نأ بعاللا ىلإ هترك ىمر يذلا لفطلل يغبني ،ىرخأ ةرم ةارابملا فنأتست امدنع )1

 .لاحلا يف هعقوم ىلإ عوجرلا مث بعلملا نم تجرخ يتلا ةركلا طاقتلال

 يذلا لفطلل يغبني ،بعلملاو ةينالعإلا تاحوللا نيب ترقتساو بعلملا نم ةركلا تجرخ اذإ )2

 نع ديعب ناكم ىلإ بعللا لقتني ىتح رظتني نأ بعللا فانئتسال بعلملا لخاد هتركب يمر
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 ىلإ دوعي نأ هل يغبني ،كلذ دعبو .اهطاقتلاب موقي مث بعلملا جراخ ةدوجوملا ةركلا ناكم

 .تاقوألا نم تقو يأ يف بعلملل لوخدلاب تاركلا عمج لافطأل حمسي الو .هعقوم

 ءاقبلا عم اهطاقتلا ةلواحم تاركلا عمج لافطأل يغبني ،تاجردملا لخاد ةركلا تطقس اذإ )3

 هجوتلاب تاركلا عمج لافطأ موقي ال .ناكمإلا ردقب مهل ةصصخملا نكامألا نم ةبرقم ىلع

 يأ لمحت نود ةركلا ءاقلإب ريهامجلا ةبلاطمب نوفتكي لب ،ةركلا طاقتلال تاجردملا ىلإ

 هل بلجي ىتح رظتنيو هعقوم ىلإ لفطلا عجري ،ةركلا ءاقلإب ريهامجلا مقت مل اذإ .رطاخم

 .ىرخأ ةرك يدانلا مقاط

 ةركلا لمح .3

 مهيديأب ةركلا نيلماح ةينالعإلا تاحوللا فلخ تاركلا عمج لافطأ فقي نأ بجي ،ةارابملا ءانثأ )1

 تاقوألا نم تقو يأ يف ةركلاب لفطلا بعلي الأ يغبنيو .ضرألا ىلع مهراوجب اهنوعضي وأ

 الف ةينالعإلا تاحوللا نع تاركلا عمج لافطأ دعتبي نأ يغبني امك .)اهلكرو ةركلاب بعللا(

 اهفلخ ءاقبلا مهل يغبني لب ،اهقوف اوقلستي الو اهيلإ اودنتسي الو اهنم تاركلا اوبرقي

 .دجو نإ ،نييفارغوتوفلا نيروصملاو ويديفلا نيروصم فلخو

 ةارابملا ةدهاشم .4

 ةديعب تناك اذإ ىتح ةارابملا ثادحأ عيمجل هتعباتم ديجلا تاركلا عمج لفط تازيمم مهأ نم )1

 ديزتو .كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ ،ةركلاب هلعف بجوتي ام ةفرعم ىلع رمألا اذه هدعاسي ذإ ،هنع

 طخ فلخ( ىمرملا فلخ نوفقي لافطألا ناك اذإ صوصخلا هجو ىلع رمألا اذه ةيمهأ

 .)ىمرملا

 ريصقلا بناجلا ددحي يذلا طخلا( ىمرملا طخ ةركلا تطخت اذإ :ةيبناجلا تالكرلاو ىمرملا تالكر .5

 ةركلا سمل بعال رخآ ناك اذإ ام ىلع امهنم لك دمتعي نيلمتحم نيروصت كانه ،)بعلملا نم

 :اعفادم مأ امجاهم

 طخ ىلعأ نم تجرخ يتلا ةركلا سمل نم رخآ وه مجاهملا قيرفلا بعال ناك لاح يف )1

 .)ىمرملا ةلكر( بعللا فانئتساب ىمرملا سراح موقي ،ىمرملا

 ،ىمرملا طخ ىلعأ نم تجرخ يتلا ةركلا سمل نم رخآ وه عفادملا قيرفلا بعال ناك اذإ امأ )2

 .)ةيبناجلا ةلكرلا( بناجلا نم ىرخأ ةرم بعللا ىلإ ةركلا ةداعإ متت

 بجي كلذلو ،تالاحلا كلت يف تاركلا ءاقلإ ناكم تاركلا عمج لافطأ فرعي نأ يرورضلا نمو )3

 يذلا مكحلا ىلإ اورظني نأ بجي ،رمألا مهيلع طلتخا لاح يف .ةارابملا ثادحأ اوعباتي نأ مهيلع

 .بعللا هنم فنأتسيس يذلا ناكملا ديدحت يف مهدعاسيس
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 ةئيضملا تاحوللاو ةينالعإلا تاحوللا .6

 فقي .بعلملا نم بناوج ةثالث ىلع ،ةئيضم تاحول وأ ةينالعإ تاحول ،تاحوللا نم نيعون دجوي )1

 كلذك حمسي الو .اهسمل وأ اهيلع دانتسالا نود تاحوللا هذه فلخ تاركلا عمج لافطأ

 نأو اهلوح يرجي نأ هل يغبني لب ،ةركلا عمجل تاحوللا كلت قوف زفقلاب تاركلا عمج لافطأل

 عمج لافطأل نكمي ال هنأ امك .تاركلا عمجل تاحوللا نيب ةلصافلا ةينيبلا تافاسملا نم رمي

 ةقطنملا هذه نع ةديعب ةارابملا ثادحأ نوكت امدنع الإ ةينالعإلا تاحوللا مامأ ريسلا تاركلا

 .رخأ ناكم ىلإ ةارابملا ثادحأ لقتنت ىتح رظتني نأ لفطلا ىلع بجيو

 فيظنلا بعللاو يضايرلا كولسلا .7

 ،نيقيرفلا دحأ اوعجشي الأو تقولا لاوط نيدياحم اونوكي نأ تاركلا عمج لافطأ ىلع يغبني )1

 يغبنيو .مكحلا ىلإ ةفاضإلاب ءاوس دح ىلع نيقيرفلا الك اومرتحي نأ امئاد مهيلع بجي لب

 مهعيقوت ىلع لوصحلا بلط وأ مهتئنهت وأ نيبعاللا عم ثدحتلا نع اوعنتمي نأ كلذك مهل

 .ةيضايرلا مهسبالم وأ

 تاميلعت ءاطعإب يدانلل نيعباتلا تاركلا عمج لافطأ يلوؤسم وأ/و قسنم موقي الأ بجي )2

 .دمع نع ةارابملا ريخأتب ديفت مهل

 مارتحاب روهمجلاو نيبعاللا نم لك مزلي يقار يضاير كولس "فيظنلا بعللا" حلطصم لثمي )3

 اذه ينعيو .ةيدو ءاوجأ يف عيجشتلا وأ/و بعللا نم اونكمتي ىتح ضعبلا امهضعب

  .مئاد لكشب نيقيرفلاو مكحلاو دعاوقلا مارتحا حلطصملا

 .نيبعاللا لثم مهلثم فيظنلا بعللا حورب تاركلا عمج لافطأ ىلحتي نأ بجي )4
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  ةيبيدأتلا تاءارجإلا :سداسلا لصفلا

  ةيبيدأتلا تاءارجإلا .24

 ةرادإلا رطخي نأ هيلع بجي ،ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالا ىلع فيضملا يدانلا ةردق مدع لاح يف .1

 .ليدب لح ىلع ةقداصملا نم ةطبارلا نكمتت ىتح نيعوبسأ نع لقي ال اميف ةطبارلل ةيذيفنتلا

 هذه نم يأ ةفلاخم لاح يف ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا غالبإ ةيلوؤسم ةارابملا بقارم لمحتي .2

 .ةقباسملا تايرابم ءانثأ ماكحألا

 ذاختا وأ تابوقع ضرف ةيذيفنتلا ةرادإلل قحي ،ماكحألا هذهل ةيدنألا نم يأ ةفلاخم لاح يف .3

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل اقبط هدض ةمزاللا تاءارجإلا

 ةرهاقلا ةوقلاو اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا .25

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

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

 .ةيميكحتلا وأ ةيئاضقلا

 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

 دامتعالا .26

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

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

 

 


