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 :ةحئاللا ةجابيد

 :ىلع عالطإلا دعب

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

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

 ،هتاليدعتو مدقلا ةركل تارامالا

 ،مدقلا ةركل يلودلا داحتإلل يساسألا ماظنلا -

 ،مدقلا ةركل يويسآلا داحتإلل يساسألا ماظنلا -

 ،مدقلا ةركل يلودلا داحتإلا سلجمل يساسألا ماظنلا -

 ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبارل يساسألا ماظنلا -

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

 ،ةطبارلا راهشإ

 ةيقافتالا ىلإ ةلودلا مامضنا نأش يف م2009 ةنسل )60( مقر يداحتا نوناقب موسرملا -

 ،ةضايرلا لاجم يف تاطشنملا ةحفاكمل ةيلودلا

 ةيقافتالا ىلإ ةلودلا مامضنا نأش يف م2009 ةنسل )119( مقر يداحتا نوناقب موسرملا -

 ،ةضايرلا لاجم يف تاطشنملا ةحفاكمل ةيلودلا

 تايلاعفلاو تآشنملا نمأ نأش يف 2014 ةنسل )8( مقر يداحتالا نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا -

 .ةيضايرلا

 تحت نيفرتحملا يرود ةقباسم ةحئال انردصأ دقف ،ةطبارلا ةرادإ سلجم قيدصت ىلع ًءانبو -

 :يتآلا وحنلا ىلع 2023-2022 يضايرلا مسوملل ماع 21
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 لوألا لصفلا

 )1( ةدام

 تافيرعتلا

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

 ةركل تارامإلا داحتال ةماعلا دعاوقلاو يساسألا ماظنلا يف ةدراولا يناعملا سفن ةحئاللا

 :اهنم لك نيرق ةحضوملا ىناعملا ةيتآلا تاملكلاو تارابعلل نوكت امك ،مدقلا

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود :ةلودلا

 )FIFA( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا :افيفلا

 )AFC( مدقلا ةركل يويسآلا داحتالا :يويسآلا داحتالا

 )IFAB( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا سلجم :بافيإ

 )UAE FA( مدقلا ةركل تارامإلا داحتا :داحتالا

 )UAE PL( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار :ةطبارلا

 )WADA( تاطشنملا ةحفاكمل ةيلودلا ةمظنملا :اداو

 )NADO( تاطشنملا ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا :ودان

 قفارملا ريفوتل اهعابتا ةيدنألا ىلع بجاولا تاءارجإلا :ةدوجلا طبض تاءارجإ

 اهل عباتلا داتسإلا لخاد تايرابملا ميظنت وأ ةبسانملا

 تايرابم نم ةارابم يأ وأ ةقباسملاب قلعتي اميف

 ةقباسملا حئاولو طابضنالا حئاول فلاخي ال امب ،ةقباسملا

 .اهتفلاخمل ةددحملا تابوقعلاو تاداتسإلا حئاولو

 تامالعل بسانملا مادختسالا مكحت يتلا تاداشرإلا :ةيراجتلا ةمالعلا تاداشرإ

 .ةاعرلا تاراعشو ةقباسملا

 تايرابم نم ةارابم يأ لبق دقعي يذلا عامتجالا :ينفلا عامتجالا

 تايرابم ولوؤسم هرضحيو )كلذ بلطي امثيح( ةقباسملا

 .ةكراشملا ةيدنألا يف قيرفلا ءاردمو نيينعملا ةطبارلا
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 مدقلا ةركل تارامإلا داحتا يف ةيوضع هل يذلا يدانلا :وضعلا يدانلا

 .يساسألا ماظنلل ًاقبط

 ةلوخملا مدقلا ةرك تاكرش وأ/و يراجتلا نايكلا :يدانلا

 يدانلا نع ةباين ةطبارلا تاقباسم يف ةكراشملاب

 .يدانلاو ةطبارلا نيب يباتك قافتا بجومب وضعلا

 يدانلا ةطلس تحت ةقباسملا يف كراشت يتلا قرفلا :ةكراشملا قرفلا

 .ةطبارلاو

 يتلا ةحئاللا هذهب ةقلعتملا تاليدعتلا وأ تاميلعتلا :ميماعتلا

 بجومب ةطبارلا لبق نم اهب ةكراشملا ةيدنألا راطخإ متي

  .مسوملا ءانثأ وأ/و لبق ةيمسر تاباطخ

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

 .ةطبارلا

 كلذ يف امب ،ةقباسملل يراجتلا لالغتسالا قوقح ةفاك :ةيراجتلا قوقحلا

 زايتمالا قوقحو ثبلا قوقح رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

 ةرجاتملا قوقحو ريوصتلا قوقحو ةفاضتسالا قوقحو

 رفسلا قوقحو ةياعرلا قوقحو ةيجيورتلا قوقحلاو

 قوقحو ةديدجلا مالعإلا لئاسو قوقحو تالوجلاو

 يراجتلا لالغتسالا وأ/و ويديفلا عطاقم ليجست

 يساسألا ماظنلل ًاقفو ىرخأ ةليسو يأ مادختساب

 .داحتالل

 .ةحئاللا هذه ماكحأل ًاقفو ماكحلا ةنجل لبق نم نينيعملا ةارابملا ولوؤسم :ماكحلا

 .نيفرتحملل كوندا يرود :يرودلا

 ،ةيدنألا يف نولمعي نيذلا نييبطلا نيلوؤسملا ةفاك :يبطلا قيرفلا

 جالعلا يئاصخأو نيضرمملاو ءابطألا مهيف امب

 ءابطألاو ةلدايصلاو كيلدتلا يئاصخأو يعيبطلا

 نم نيدمتعملا صاخشألا ةفاكو نيرخآلا نيسرامملا

 نيناوقلل ُاقفو ةرامإ لك يف ةينعملا ةحصلا ةئيه
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 ةيبطلا ةيلوؤسملاو ةيحصلا ةياعرلا مكحت يتلا حئاوللاو

 .ةركلا داحتا يف ةلصلا تاذ حئاوللاو ةلودلا يف

 ثداوحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا

 :ةئجافملا

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

 قيبطت ىلع رثؤي دق وأ رثؤي ،هيف فارطألل دي ال يجراخ

 لاثملا ليبس ىلع لمشيو ،ةحئاللا هذه دونب نم دنب يأ

 وأ ناضيف وأ يعيبط ريغ لكشب فصاع سقط ،رصحلا ال

 وأ ةيلكيه رارضأ وأ ةيضرأ ةزه وأ راجفنا وأ قيرح وأ قرب

 لمع وأ برح وأ ىرخأ ةيعيبط ةثراك يأ وأ ةيئابو ةثراك

 وأ ةلئاه ىضوف وأ بغش وأ ةيركسع تايلمع وأ يباهرإ

 وأ ةيعانص تاءارجإ يأ وأ ةيزيجعت تاقالغإ وأ بارضإ

 .يندم نايصع

 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 اهيلإ طونملا ةيرادإلا ماسقألا يه :ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا

 فارشإلاو ةطبارلا ةرادإ سلجم نع ةرداصلا تارارقلاو

 ةيعرفلا ناجللا نيب ام قيسنتلاو تاقباسملا ميظنت ىلع

 .ةفرتحملا ةيدنألاو ناجللا هذه نيبو ضعبب اهضعب
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 يأو ةقباسملا يف نوكراشملاو نولجسملا نوبعاللا :نوكراشملا نوبعاللا

 .ةطبارلا ةطلس تحت رخآ بعال

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

 اميف اهبجومب لمعلل ةطبارلا وأ/و داحتالا لبق نم

 لمشت يتلاو ،ةطبارلا اهمظنت يتلا تاقباسملاب قلعتي

 ،داحتالل يساسألا ماظنلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

 ةحئال ،طابضنالا ةحئال ،ةطبارلل يساسألا ماظنلا

 ،ةطبارلا تادعم ةحئال ،ةطبارلا تاداتسإ ةحئال ،ةقباسملا

 ،ةطبارلا دامتعا ةحئال ،بابشلا جمانربل ةطبارلا ةحئال

 ةيقيوستلا / ةيراجتلا ةحئال ،مالعإلل ةطبارلا ةحئال

 يتلا ميماعتلاو ةطبارلل ةمالسلاو نمألا ليلدو ةطبارلل

 .ةطبارلا اهردصت

 يرود ةقباسم يف ةماقملا مدقلا ةرك تايرابم ةفاك :تايرابملا

 ةلجؤملا تايرابملا كلذ يف امب ،ماع 21 تحت نيفرتحملا

 .ةداعملا وأ

 ةيفحصلا قفارملا/زكارملاو ةيمسرلا قطانملا :قفارملا

 مدختست يتلا ةفاضتسالا قطانمو ركاذتلا كاشكأو

 .ةقباسملا تايرابم عم طابترالاب

 تايرابملا كلذ يف امب ،ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود :ةقباسملا

 ىلع ماقت يتلا ةطشنألاو ،تايرابملا لودج يف ةلجسملا

 وأ تالافتحالا لثم )تايرابملا فالخب( بعلملا ضرأ

 تاذ ىرخألا ةيمسرلا ةطشنألا وأ ةيفحصلا تارمتؤملا

 .ةلصلا

 تايرابم نم ةارابم يأ يف ًالوأ روكذملا يدانلا :فيضملا يدانلا

 .تايرابملا لودج يف ةلجسملا ةقباسملا

 هتددح امك ةقباسملل ةيمسرلا تايرابملا لودج :تايرابملا لودج

 .ةطبارلا
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 ثبلا قوقح نم قح يأ ىلع ةطبارلا نم لصحي نايك يأ :ثبلا ةهج

 ثبلا ةهج ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشيو

 .ةفيضملا

 نيعم قاطن ريفوتل ةطبارلا لبق نم ةفلكملا ةهجلا :ةفيضملا ثبلا ةهج

 ثب جاتنإ ةيلمعب قلعتي اميف ةيساسألا تامدخلا نم

 يأب ةصاخ )ىرخأ داوم يأ وأ( ةيرصبلاو ةيعمسلا داوملا

 .يمسر ثدح وأ ةارابم

 داتسإلا ىلإ لوخدلاو ةقباسملا تايرابم ثب يف قحلا :ثبلا قوقح

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

 ةيعمسلا طئاسولا ربع ليجستلا وأ/و يتوصلا ليجستلا

 وأ/و رشابملا لقنلا صيخرت ىلع لوصحلاو ةيرصبلا

 لاكشألا نم لكش يأب رومألا هذه نم يأ وأ/و ليجستلا

 يعاذإلا ثبلا وأ/و ينويزفلتلا لقنلا لاكشأ عيمج وأ

 يف ةدوجوم ىرخأ ةيمالعإ ةليسو يأ مادختساب وأ/و

 كلذ يف امب ،لبقتسملا يف دجوت دق وأ يلاحلا تقولا

 ربعو يكلسلاو يضرألا ينويزفلتلا ثبلا روص عيمج

 ثبلاو تنرتنإلا ربع ينويزفلتلا ثبلاو ةيعانصلا رامقألا

 )يكلساللا وأ/و تباثلا( قاطنلا عساو ينويزفلتلا

 قيرط نع ثبلاو ةيلعافتلا تانويزفلتلاو تنرتنإلاو

 نم اهريغ وأ ىرخأ ةينورتكلا تاقيبطت يأو فتاهلا

 .تاودألاو لئاسولا

 هيف كراشيو ةطبارلا همظنت يذلا نيفرتحملا يرود :نيفرتحملل كوندا يرود

 .ةيدنألا نم يدان لكل لوألا قيرفلا

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

 .ةيدنألا يف ةنس 21 تحت قرف اهيف

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

 حيرصتب وأ/و ةطبارلا لبق نم الإ مدختست ال يتلا ،ىرخألا

 .ةينعملا فارطألا لبق نم هيلع قفتي ام فالخب ،اهنم

 .داحتالا حئاولل ًاقفو داحتالا لبق نم نونيعملا ماكحلا :ةارابملا ميكحت مقاط
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 سلجم لبق نم ةنلعملاو ةدمتعملا ةمظنملا دعاوقلا :مدقلا ةرك ةبعل نوناق

  )بافيإ( مدقلا ةركل يلودلا داحتالا

 ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاق

 :ةارابملل

 تايلاعفلاو ةطشنألا ىلع يوتحت يتلا ةمئاقلا

 ثالثب ةارابملا لبق أدبت يتلاو ةطبارلا نم ةدمتعملا

 ىلع ةدحاو ةعاسب ةارابملا ءاهتنا دعب يهتنتو تاعاس

 تقولا كلذ يف امب ةطشنألا ةمئاقلا هذه مضتو ،لقألا

 .ةطشنألا هذه لثم ةماقإل صصخملا

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

 .ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ ةدهاشمل داتسإلا ىلإ

 ةيدنألا ىلإ يرود لكشب ةمئاقلا هذه ملست نأ بجيو

 .ةكراشملا

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهضرفت يتلا دعاوقلا :بعلملا دعاوق

 ةصاخلا تاداتسالا ةحئال نم )9( مقر قحلملل ًاقفو

 .ةطبارلاب

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

 داحتا اهمظني يتلا ةلودلل ةيمسرلا سأكلا ةقباسم :ةلودلا سيئر ومسلا بحاص سأك

 .مدقلا ةركل تارامإلا

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

 ًاقفو ،ةلودلا سيئر ومسلا بحاص سأك لطبو نيفرتحملل

 .يتارامالا ربوسلا سأك ةحئالل

 .داحتالل ةعبات ةيئاضق هبش ةنجل :طابضنالا ةنجل

 نيب تاعزانملا يف لصفلاب صتخت ةيميكحت ةئيه :تاعزانملا ضف ةفرغ

 .ةيدنألاو نيبعاللا

 افانئتسا تارارقلا رظنب صتختو داحتالل ةعبات ةنجل :فانئتسالا ةنجل

 .اهتحئالب دراولا اهصاصتخا بسحب



 

 15 

 ةلوؤسم نوكت يتلاو ةركلا داحتا اهلكشي يتلا ةنجللا :ماكحلا ةنجل

 نييعت كلذ يف امب ،ماكحلاب ةقلعتملا رومألا ةفاك نع

 .ةقباسملا تايرابم عيمجل نيميقملاو ماكحلا

 فانئتسالا ةيلمع ميظنتل داحتالا اهردصي يتلا ةحئاللا :فانئتسالا ةحئال

 .اهتاصاصتخا بسحب

 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

 نيبعاللا عاضوأ ميظنتب موقت يتلا ةمزلملا دعاوقلا :نيبعاللا تالاقتناو عاضوأ ةحئال

 مدقلا ةرك تاقباسم يف ةكراشملل مهتيلهأو

 .داحتالل ةعباتلا ةيدنألا ىلا وا/نم مهلاقتناو ةمظنملا

 تالاقتناو عاضوأل افيفلا ةحئال

 :نيبعاللا

 عاضوأ ميظنتب موقت يتلا ةمزلملا ةيلودلا دعاوقلا

 مدقلا ةرك تاقباسم يف ةكراشملل مهتيلهأو نيبعاللا

 طباورلل ةعباتلا ةيدنألا نيب مهلاقتناو ةمظنملا

 .ةفلتخملا تاداحتالاو

 يف اهئافيتسا بجاولا تابلطتملا ددحت يتلا ةحئاللا :تاداتسإلا ةحئال

 .ةكراشملا ةيدنألا تاداتسإ

 اهمدختسي يتلا سبالملاو تادعملا مكحت يتلا ةحئاللا :تادعملا ةحئال

 يتلا تاقباسملا تايرابم يف قرفلا ولوؤسمو نوبعاللا

 .ةطبارلا اهمظنت

 فدهت يتلا ةيميظنتلا تاءارجإلا حضوي يذلا ليلدلا :ةمالسلاو نمألا ليلد

 يف ةيدنألا بعالم يف ةمالسلاو نمألا نامض ىلإ

 .ةطبارلا تاقباسم

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

 تاقباسملا ةفاك يف نيبعاللا يقفارمو مالعألا ةلمحو

  .ةطبارلا اهمظنت يتلا



 

 16 

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

 .لوخدلا ةبقارمل ةعضاخلا قطانملل

 ةطبار اهردصت يتلاو حيراصتلا لاكشأ نم لكش يأ :دامتعالا ةقاطب

 لوخدلا قح اهلماح حنمت يتلاو ةيتارامإلا نيفرتحملا

 ءزج يأ وأ( لوخدلا ةبقارمل ةعضاخلا قطانملا ىلإ

 .)اهنم

 ةطشنأ ةرشابمب نيلوخملا صاخشألا وأ صخشلا :دمتعملا صخشلا

 ةقاطب بجومب ةيمسرلا قطانملا لخاد ةددحم

 .دامتعالا

 ماكحأل ًاقفو ةطبارلا لبق نم نيعملا ةارابملا لوؤسم :ةارابملا بقارم

 .ةلصلا تاذ ةطبارلا حئاولو ةحئاللا هذه

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

 عيمجب ةقلعتملا ةينمألا تابيترتلاو دامتعالا تاقاطب

 .ةحئاللا هذه ماكحأل ًاقفو ةقباسملا تايرابم

 هرود رصحني يذلاو ةطبارلا لبق نم نيعملا صخشلا :مالعإلا لوؤسم

 ةحئاللا تابلطتم ذيفنت ىلع فارشإلا يف يسيئرلا

 ةصاخلا ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا ليلدو ةيمالعإلا

 .ةطبارلاب

 يطاعت ةبقارم لوؤسم

 :تاطشنملا

 ًاقفو تاطشنملا ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا لثمم

 .ةحئاللا هذه ماكحأل

 ًاقفو فيضملا يدانلا لبق نم نيعملا ةارابملا لوؤسم :ماعلا قسنملا

 .ةحئاللا هذه ماكحأل

 ًاقفو ماكحلا ةنجل لبق نم نيعملا ةارابملا لوؤسم :ماكحلا ميقم

 ةحئاللا هذه ماكحأل

 ةعضاخلا لوخدلا قطانم

 :ةبقارملل

 تايلاعفلاو تايرابملا ةماقإل ةصصخملا نكامألا

 اهراوسأو تاداتسإلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ىرخألا

 ةفاكو داتسإلا قوف يوجلا لاجملاو يجراخلا اهطيحمو

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

 ةماهلا تايصخشلل ةصصخملا قطانملاو ةفاضتسالا

 .ةطبارلا دامتعا حئاول اهمظنت يتلا ىرخألا قطانملاو

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

 سأك يف وأ ربوسلا سأك تناك ءاوس( ةطبارلا ةياعر تحت

 )نيفرتحملل كوندا يرود وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم

 تناك ءاوس( ةطبارلا اهمظنت ةارابم رخأ ةياهنب يهتنتو

 كوندا يرود وأ يمالسإلا يبظوبأ فرصم سأك يف

 .)ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود وأ نيفرتحملل

 ةيلحم وأ ةيداحتا ةيموكح ةهج يأو ةحصلا ةرازو :ةيحصلا ةئيهلا

 ةيبرعلا تارامإلا لخاد يحصلا عاطقلا يف لمعت

 .ةدحتملا

 نيررحملاو ةءورقملا مالعإلا لئاسو يف نيلماعلا ةفاك :مالعإلا لئاسو

 ةينويزفلتلا رابخألا مقطأو نيروصملاو نيرشابملا

 لوصحلاب نيلوخملا ،ثبلا قحل ةكلاملا تاهجلا يلثممو

 لبق نم ددحم وه ام قفو مالعإلا دامتعا ةقاطب ىلع

 .ةطبارلا

 كراشملا يدانلا لبق نم دعت يتلا ةمئاقلا يه :ةيادبلا ةمئاق

 دحب ًابعال )11( نم نوكتتو ةارابملا بقارم نم دمتعتو

 ةفاضإلاب ةارابملا نوؤدبيس نيذلا نيبعاللا نم ىصقأ

 .ىصقأ دحب طايتحا نيبعال )9( ددع ىلإ

 

 يناثلا لصفلا

  ةماع ماكحأ

 )2( ةدام

 ةمدقم

 .ةقباسملا يف ةكراشملا ةيدنألا تايلوؤسمو ماهمو قوقح ةحئاللا هذه مظنت 1.2
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 ماظنلا بجومب ةقباسملا تايرابم ةفاضتساو ميظنتو دادعإ يف ةكراشملا ةيدنألا ةفاك مزتلت 2.2

 .ةطبارلا نع ةرداصلا ميماعتلاو تاداشرإلاو حئاوللاو ةطبارلل يساسألا ماظنلاو داحتالل يساسألا

 وأ/و ةيتارامالا مدقلا ةرك ةضاير ىوتسم عفرو ريوطت يف ماعلا حلاصلا دض ةيدنألا لمعت الأ بجي 3.2

 .ةطبارلا وأ/و داحتالا

 ةيدنألا ىلإ حنمي ام ادع اميف ةطبارلل اهتيكلم دوعت ةقباسملاب ةقلعتملا قوقحلا عيمج 4.2

 .صاخ قافتا بجومب وأ/و ةحئاللا هذه بجومب

 )3( ةدام

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةرادإ سلجم

 يف ةدراولا ماكحألا ذيفنت نع ةرشابم ةيلوؤسم ةلوؤسملا ةهجلا ةطبارلا ةرادإ سلجم ربتعي 1.3

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

 .ةلصلا تاذ حئاوللا عم ضراعتي ال امب ةحئاللا هذه يف صن اهيف دري مل

 )4( ةدام

 ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةينفلا ةنجللا

 ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ةرادإ سلجم نم رارق بجومب ةلكشملا ةنجللا يهو :ةينفلا ةنجللا 1.4

 :ةيلاتلا ماهملا ىلوتتو

 ،تاقباسملا ةرادإو ميظنت ىلع فارشإلا 1.1.4

 .تايرابملا لودجب ةصاخلا ئدابملا دادعإ 2.1.4

 .يضايرلا مسوملا ةدنجأ دامتعا 3.1.4

 .ةقباسملا تايرابم لوادج دامتعا 4.1.4

 ،ةدوجلا طبض تاءارجإ نع ةمجانلا تاجاجتحالا عم لماعتلا 5.1.4

 .تاقباسملا حئاول تاحرتقم دامتعا 6.1.4

 .ةيريوطتلا عيراشملا تاحرتقم دامتعا 7.1.4

 .ةيونسلا زئاوجلا رايتخا ةيلآ دامتعا 8.1.4

 .اهب ةطونملا ماهملا ةطبارلا ةرادإ سلجم ىلوتي اهليكشت مدع وا/و ةينفلا ةنجللا لح لاح يف 2.4
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 ةمظنملا حئاولل ًاقفو تايلمعلاو تاقباسملا ةرادإ ماهم يف لثمتتو :ةيذيفنتلا ةرادإلا 3.4

 :يلاتلا وحنلا ىلع نوكت يتلاو تاقباسملل

 .اهمظنت يتلا تاقباسملا ةرادإ  1.3.4

 .تايرابملا لودجب ةصاخلا ئدابملا دادعإ  2.3.4

 .يضايرلا مسوملا ةدنجأو تايرابملا لوادج دادعإ  3.3.4

 .تاقباسملا حئاولل ًاقفو تايرابملا لودج ليدعت  4.3.4

 .تاقباسملا حئاول دادعإ  5.3.4

 .ةيجراخلا تاكراشملاب ةصاخلا تاحيشرتلاو تايرابملا يلوؤسم بيردتو نيعت  6.3.4

 روطت نأ نكمملا نم ىرخأ تاحرتقم ةيأو اهيلع ضرعت يتلا تاحرتقملا ةسارد  7.3.4

 .ةينفلا ةنجللا ىلع هضرعل يئاهنلا روصتلا عضوو ةقباسملا

 .نيحشرملل ةيئاهنلا ةمئاقلا رايتخاو زئاوجلل نيحشرملا رايتخا ةيلآ دادعإ  8.3.4

 .ةلصلا تاذ تاقباسملاب ةصاخلاو ةينفلا لمعلا شرو ميظنت  9.3.4

 وأ ةطبارلا ةرادإ سلجم نم اهيلإ لكوت وأ ةلصلا تاذ حئاوللا يف درت ىرخأ ماهم يأ 10.3.4

 .ةينفلا ةنجللا

 )5( ةدام

 ىرخألا تاقباسملا يف ةكراشملا

 نم ةقبسم ةيباتك ةقفاوم نود ةقباسملا وأ/و ةطبارلا ليثمتب ةلوخم ريغ ةيدنألا دعت 1.5

 .ةطبارلا ةرادإ سلجم

 مسوملا يف ةيدنألا بيترتب ةناعتسالا متي ،ةقباسملا ءاغلإ بابسألا نم ببس يأل ررقت اذإ 2.5

 يدانلا نوكي نأ ىلع ،ةيلودو ةيراقو ةيلحم ةلوطب يأ يف ةلودلا لثمت يتلا ةيدنألا ديدحتل قباسلا

 .ةحئاللا هذه نم )6( ةداملا ماكحأ قفو تالوطبلا هذه يف ةكراشملل ًالهؤم

 داحتالا ةرادإ سلجم نم ردصي رارق قيرط نع ةيدنألل ةيجراخلا تاقباسملا يف ةكراشملا مسحت 3.5

 يلودلا داحتالا وأ مدقلا ةركل يويسآلا داحتالا حئاولب لالخإلا نود ةطبارلا ةرادإ سلجم تايصوت ىلع ًءانب



 

 20 

 مسوملا يف كراشت فوس يتلا ةيدنألا رارقلا اذه ددحيو .ةقباسملا مظني يذلا داحتالا وأ مدقلا ةركل

 .ةلصلا تاذ ةيميلقإلا وأ ةيراقلا تاقباسملا نم يلاتلا

 وا ،ةديدج ةقباسم ميظنت داحتالاو ةطبارلل يساسألا ماظنلل ًاقفو ةطبارلا ةرادإ سلجمل قحي 4.5

   .كلذب ةيدنألا راطخا ةطيرش ةرورضلا دنع ةقباسم ىمسم ليدعت
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  ثلاثلا لصفلا

 ةكراشملا ةيدنألا 

 )6( ةداملا

 قرفلا لوبق ريياعم / ةيلهألا

 مسوملل نيفرتحملل كوندا يرود ةقباسم يف ةكراشملا رشع ةعبرألا ةيدنألا عيمج ىلع بجي 1.6

 .ةقباسملا هذه يف كراشت نأ 2023-2022 يضايرلا

 ةحضوملا تاءارجإلاب مازتلالا يرودلا ةيوضع ىلع لوصحلا يف ةبغارلا ةلهؤملا ةيدنألا ىلع 2.6

 .ةحئاللا هذه يف

 ىلع ةرهاقلا ةوقلا بابسأل ةقباسملا يف ةكراشملا نم رثكأ وأ يدان نكمت مدع لاح يف 3.6

 ةيدنألا ةيمستب ةطبارلا ةرادإ سلجم موقي )رخأ يدان عم يدانلا جمد وأ يدانلا راهشا ءاغلإ( لاثملا ليبس

 .نيفرتحملا يرود يف ةكراشملا تابلطتم يفوتسم ليدبلا يدانلا نوكي نأ ىلع ةليدبلا

 نوكيو ،ةقباسملا ءاغلإ وأ لامكتسا نأشب يئاهنلا رارقلا بحاص وه ةطبارلا ةرادإ سلجم نوكي 4.6

 .ةقباسملا ءاغلإ ةجيتن يلام ضيوعت يأ ةطبارلا لمحتت الو يئاهن رارقلا

 مسوملاب ةصاخلا جئاتنلا عيمج ءاغلإ متي ،ةقباسملا ءاغلإ ةطبارلا ةرادإ سلجم ررق لاح يف 5.6

 .مسوملا لالخ اهرادصإ مت يتلا تامارغلاو ىرخألا ةيطابضنالا تابوقعلاب ظافتحالا عم يضايرلا

 ةطبارلا ةرادإ سلجم لبق نم ةعقوملاو تايرابملاب ةقلعتملا ةياعرلا دوقعب ةيدنألا عيمج مزتلت 6.6

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ/و

 )7( ةدام

 ةكراشملا ةيدنألا تابجاو

 :يلي امب ةيدنألا مزتلت ،ةقباسملا يف كارتشالا درجمب

 تارارقلاو تاسايسلاو حئاوللا ىلإ ةفاضإلاب ةطبارلا عم ةمربملا تايقافتالا ةاعارم 1.7

 وأ/و فرشلا قاثيم ةحئالو داحتالا وأ/و ةطبارلا ةرادإ سلجم اهردصي يتلا ميماعتلاو تاهيجوتلاو

 ،اهب لومعملا ةينطولا نيناوقلا

 .مدقلا ةركل يلودلا داحتالا سلجم اهردصي يتلا ةبعللا نيناوق قيبطتب مازتلالا 2.7
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 ةيبيدأتلاو ةيرادإلا اياضقلا يف لصفلا ةيلوؤسم داحتالا وأ/و ةطبارلا يلوت لوبق 3.7

  .داحتالا وأ/و ةطبارلل ةعبات ةصتخم ةنجل يأ تارارق وأ ةحئاللا هذهل اقفو ةيميكحتلاو

  .نازول يف يضايرلا ميكحتلا ةمكحم نع ةرداصلا ةيعطقلا تارارقلا ذيفنتب مازتلالا 4.7

 .مسوملا لاوط ةيدجو سامحب بعللا 5.7

 .فيظنلا بعللا ئدابمب مازتلالا 6.7

 .ةارابملل ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاقب ماتلا مازتلالا 7.7

 مهلثمي صخش يأ وأ نيعجشملاو ءاضعألاو نيلوؤسملاو مهيبعال كولس ةيلوؤسم لمحت 8.7

 .ةقباسملا تايرابم عيمج لالخ

 ةيقافتالا قفو فيضملا يدانلا اهب مزتلي يتلا تابيترتلا عيمج ذيفنت ىلع ةقفاوملا 9.7

 .ةطبارلا عم ةمربملا

 رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع ،ةيمسرلا ثادحألاو تاطاشنلا عيمج يف ةكراشملاو روضحلا 10.7

 – ةارابملل يميظنتلا عامتجالا – ةيمسرلا ثبلا تاهج عامتجا- لمعلا شرو – ينفلا عامتجالا(

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار اهمظنت يتلا )....... ىرخألا ةيمالعالا ةطشنألا – ةيفحصلا تارمتؤملا

 .ةطبارلا اهردصت يتلا ةددحملا ميماعتلا يف ةروكذملا تاميلعتلا وأ/و تاهيجوتلل اقفو

 ةطيحملا ةقطنملاو بعلملا ةقطنم ىلإ مهل حرصملا ريغ صاخشألا لوخد مدع نامض 11.7

 .سبالملا ليدبت فرغو

 ىلع رثؤت وأ/و ئيست دق تاطاشن ةيأب نيلوؤسملاو نيبعاللا ةفاك ةكراشم مدع نامض 12.7

 .ةبعللا ةهازن

 لاح يفو ةطبارلا اهيلإ مهوعدت تايلاعف وأ ةطشنأ يأ يف ةكراشملا يدانلا /بعاللا مازلإ 13.7

 .مهرد فلأ )30,000( اهردق ةيلام ةمارغ ضرفو طابضنالا ةنجل ىلإ رمألا ةلاحإ متي كلذ ةفلاخم

 قلعتي اميف-ةارابم لك ةياهن يف ًاصوصخو-تاقوألا عيمج يف ةطبارلا عم نواعتلاب مازتلالا 14.7

 لمعل ةطبارلا لبق نم اهمادختسا متي نا نكمي يتلاو ةصاخلا نيبعاللا ضارغأو ةبعللا ضارغأ عمجب

 .ضارغألا هذهل يراجت مادختسا يأ داعبتسالو ةقباسملا ثرإ زاربإل ةيراكذت ةعومجم

  :ةيلاتلا تابلطتملا ءافيتسا ةطيرش هراعش وأ /و همسا مادختسا يدانلل قحي 15.7

 .يدانلل يساسألا ماظنلا يف ًاروكذم نوكي نأ 1.15.7
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 .ةلثامملا تائيهلا /ةئيهلا وأ ةراجتلا ةفرغ يف ًالجسم نوكي نأ 2.15.7

 نوكي نأو مدقلا ةركل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا داحتا يف ًالجسم نوكي نأ   3.15.7

 .ةيقابلا ةينطولا تاقباسملا ةفاك يف ًامدختسم

 .يراجتلا كيرشلا مسا ىلإ راعشلا وأ مسالا نم يأ رشي الأ 4.15.7

 قاروألا ميدقت يدانلا ىلع بجوتي ،راعشلا وأ مسالا مادختسا بلطب يدانلا مدقت لاح يف

 .ةيذيفنتلا ةرادإلل ةمزاللا ةيتوبثلا تادنتسملاو

 ،صيخارتلا ةحئال يف ددحملا ددعلل ًاقفو نيبعاللا عم ةيفارتحا دوقع ماربإ 16.7

 ليجستلا مئاوق نم يأ يف نيبعاللا عم ةعقوملا ةيفارتحالا دوقعلا عيمج ميلست بجي 17.7

 لالخ تالاقتنالا يترتف لافقإ نم لمع مايأ 10 هاصقأ دعوم يف ةطبارلاب صيخارتلا ةرادإل يدانلل

 .مسوملا لالخ تالاقتنالا يترتف جراخ هليجست لاح يف دقعلا ماربإ خيرات نم لمع مايأ 10 وأ مسوملا

 )8( ةدام

 ةقباسملا يف نيبعاللا ةكراشمو ديق

 تالاقتنا حئاولل اقبط ةقباسملا يف ةكراشملا ةيدنألا يبعال لاقتناو ديقو ةفاضإ متت 1.8

 طورش ىلإ ةفاضإلاب نيبعاللا تالاقتناو عاضوأ ةنجل رداصلا )1( مقر يونسلا ميمعتلاو نيبعاللا

 .2023-2022 مسومل نيبعاللا تالاقتنا

 :يلاتلا وحنلا ىلع بعال )36( ددع ليجست ةقباسملا هذه يف يدان لكل قحي 2.8

 ىلع تانطاوملا ءانبأو ةلودلا تازاوج ةلمحو ةلودلا ينطاوم ةئف نم بعال )26( ددع 1.2.8

 ديلاوم نم اونوكي نأ ىلع ،بعال )22( نع ةلودلا ينطاوم ةئف نم نيبعاللا ددع ديزي الأ

 .ماع 16 متأ بعاللا نوكي نأ ةطيرش قوف امف وأ 2002/2003

 ةكراشملا مهل قحيو ةيتارامإلا ةيسنجلا نولمحي نمم ىصقا دحب نيبع ال )4( ددع 2.2.8

 .2001 ديلاوم ةينطولا تابختنملا عم

 طورشلل اقفو نيميقملا وأ/و ةلودلا ديلاوم يتئف نم ىصقأ دحك نيبعال )6( ددع 3.2.8

 - :ةيلاتلا ةيمازلالا

 نوكي نأ ةطيرش قوف امو 2003 / 2002 ديلاوم نم اونوكي نأ 1.3.2.8

 .ماع 16 متأ بعاللا

 ديلاوم نم ميقملا بعاللا ةئف يف بعاللا ليجست نوكي نأ بجي . 2.3.2.8
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 يف ةدراولا طورشلا ةاعارم عم ةيراس ةماقإ هيدل نوكي نأو ،قوف امو 2002

 2023-2022 يضايرلا مسوملل نيبعاللا تالاقتناو عاضوأ ةنجلل يونسلا ميمعتلا

 .صوصخلا اذه يف هيلع أرطت ىرخأ تاليدعت يأو

 سيلو فرتحم بعالك ميقملا بعاللا ةئف يف بعاللا ليجست متي نأ 3.3.2.8

 .واه بعال

 ديلاوم وأ ةلودلا يف ميقملا بعاللا ةئفب لجسملا بعاللا نوكي الأ 4.3.2.8

 يف )ةارابم نم ءزج وا ةارابم يأ يف( ىرخأ ةلود يأل لوألا بختنملا لثم دق ةلودلا

 .ةيمسر ةيلود مدق ةرك ةقباسم

 ينطاوم نم قيرفلا فوشك يف لجسملا ىمرملا سراح نوكي نأ 5.3.2.8

 .تازاوجلا ةلمح وأ تانطاوملا ءانبأ وأ ةلودلا

 ليجست زوجي ،ليجستلا ةمئاقل يلامجإلا ددعلا ةاعارم عمو لاوحألا عيمج يف 4.2.8

 نع اليدب تانطاوملا ءانبأو ةلودلا تازاوج ةلمحو ةلودلا ينطاوم ةئف نم نيبعال/بعال

 .ةلودلا ديلاوم وأ ميقملا بعاللا يتئف نم نيبعاللا/بعاللا

 : يلاتلل ًاقفو ةقباسملا هذه يف ةكراشملل نيلهؤملا نيبعاللا ددع يلامجإ نوكي 3.8

 .)2-8( ةداملل ًاقفو نيلجسملا نيبعاللا عيمج 1.3.8

 ،ةركلا داحتاب ةينسلا لحارملا يف يدانلا مئاوق يف نيلجسملا نيبعاللا عيمج 2.3.8

 .ةكراشملا خيرات يف ماع 16 اومتأ دق اونوكي نأ ةطيرش

 ءانثتساب ةقباسملا يف لوألا قيرفلا ةمئاق يف نيلجسملا نيبعاللا ةكراشم زوجي ال 3.3.8

 ةيتارامإلا ةيسنجلا نولمحي نمم قوف امو 2000 ديلاوم نم نيبعاللاو ،ىمرملا سارح

 نم نيميقملاو ديلاوملا ةئف نم نيبعاللاو ،ةينطولا تابختنملا عم ةكراشملا مهل قحيو

 .قوف امو 2002 ديلاوم

 ىمرملا سارح تائف نم نيكراشملا نيبعاللا ددع زواجتي الأ بجي ،لاوحألا عيمج يف 4.3.8

 مهل قحيو ةيتارامإلا ةيسنجلا نولمحي نمم قوف امو 2000 ديلاوم نم نيبعاللا وأ

 يفو نيبعال ةثالث نع )4.3.8( ةداملا يف مهيلإ راشملاو ةينطولا تابختنملا عم ةكراشملا

 .ةينوناق ريغ ةكراشم نييفاضإلا نيبعاللا /بعاللا ةكراشم ربتعتس ددعلا زواجت لاح

 ديلاوم نم نيبعاللا نم ةارابملا ةمئاق يف نيلجسملا نيبعاللا ددع ديزي الأ بجي 5.3.8

 16 اومتأ دق اونوكي نأ طرشب قوف امو 2002 ديلاوم نم نيبعال )6( نع نيميقملاو ةلودلا

 .ماع

 .نيبعال )6( نع بعلملا لخاد نيميقملاو ةلودلا ديلاوم نم نيبعاللا ددع ديزي الأ 6.3.8
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 نيبعاللا نم يأل قحي ال ،بابسألا نم ببس يأل هجورخ وأ سراحلا درط لاح يف 7.3.8

 .ىمرملل سراحك بعللا ةارابملا ةمئاق يف نيلجسملا ةلودلا ديلاوم وأ نيميقملا

 ليجستلاو ديقلا مسق يف ةلصلا تاذ ةحيحصلا تاءارجإلا بجومب نيبعاللا عيمج ديق بجي 4.8

 لك لمحي نأ بجيو )1-8( مقر ةداملا يف هيلإ راشملا يونسلا ميمعتلا يف نيتدراولا نيترتفلا لالخ

 .داحتالا نيناوقل اقبط ةيمسرلا نيبعاللا ةقاطب بعال

 )FANET( داحتالل ينورتكلإلا ماظنلا قيرط نع نيبعاللا صحفب ةارابملا يلوؤسم موقيس 5.8

 ىلع عالطالا نم ةارابملا يلوؤسم ةعاطتسا مدعو ينورتكلإلا ماظنلا يف لطع دوجو لاح يفو

 ةيلوؤسملا لمحتي نأو ًايودي نيبعاللا تانايب ميدقت يدانلا ىلع بجي ماظنلا ربع نيبعاللا تانايب

 .كلذ هاجت هلبق نم ةمدقملا تانايبلا نع ةلماكلا

 )9( ةدام

 قيرفلا يلوؤسم ليجست

 نم يدان يأ عم نيدقاعتملا وأ نينيعملا قيرفلا يريدمو يلوؤسمل لجسب ةطبارلا ظفتحت 1.9

 :ىلع لجسلا لمتشيو ةيدنألا

 ،يرادإلا زاهجلا 1.1.9

 ،ينفلا زاهجلا  2.1.9

 .يبطلا زاهجلا 3.1.9

 رادصإل مسوملا ةيادب لبق اهنع نلعي يتلا ليجستلا تاءارجإب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت 2.9

 .دامتعالا ةحئالل ًاقفو دامتعالا تاقاطب

 )A( ةئف بيردت ةداهش ىلع لصاح ةقباسملا يف كراشملا يدانلا بردم نوكي نأ بجي 3.9

 ةدمتعم بيردت ةداهش هيدل سيل بردملا نأ لاح يفو ،لقألا ىلع يويسآلا داحتالا نم ةدمتعم

 داحتالا نم ةءافكلاب رارقإ ىلع لوصحلا كراشملا يدانلاو بردملا ىلع بجي ،يويسآلا داحتالا نم

 لبق نم هليجستو هيلع ةقفاوملا لاح يفو ةقباسملا يف بردملا دامتعا لوبق لجأ نم يويسآلا

 .هعضو ليدعت متي ىتح ةتقؤم ةقاطب هؤاطعا متي ،داحتالا

 حضوم وه امل ًاقفو ةبولطملا تادنتسملل هءافيتسا مدع لاح يف بردملا دامتعا متي نل 4.9

 سبالم ةفرغ يف هدوجو وأ/و ءالدبلا دعاقم ىلع سولجلاب هل حمسي نلو ،هالعأ )3-9( ةداملا يف

 .تايرابملا لالخ قيرفلا
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 ىلع لصاح بردم دعاسم لقألا ىلع ليجست ةقباسملا يف كراشم يدان لك ىلع بجي 5.9

 بيردت ةداهش هيدل سيل بردملا نأ لاح يفو يويسآلا داحتالا نم ةدمتعم )B( ةئف بيردت ةداهش

 نم ةءافكلاب رارقإ ىلع لوصحلا كراشملا يدانلاو بردملا ىلع بجي ،يويسآلا داحتالا نم ةدمتعم

 هليجستو هيلع ةقفاوملا لاح يفو ةقباسملا يف بردملا ليجست لوبق لجأ نم يويسآلا داحتالا

 .هعضو ليدعت متي ىتح ةتقؤم ةقاطب هؤاطعا متي ،داحتالا لبق نم

 وه امل ًاقفو ةبولطملا تادنتسملل هءافيتسا مدع لاح يف بردملا دعاسم دامتعا متي نل 6.9

 ةفرغ يف هدوجو وأ/و ءالدبلا دعاقم ىلع سولجلاب هل حمسي نلو ،هالعأ )5-9( ةداملا يف حضوم

 .تايرابملا لالخ قيرفلا سبالم

 ةداهش ىلع لصاح ىمرم سارح بردم ليجست ةقباسملا يف كراشم يدان لك ىلع بجي 7.9

 نأ لاح يفو ،لقألا ىلع يويسألا داحتالا نم ةدمتعم )1( لوألا ىوتسملا ىمرملا سارح بيردت

 كراشملا يدانلاو بردملا ىلع بجي ،يويسآلا داحتالا نم ةدمتعم بيردت ةداهش هيدل سيل بردملا

 يفو ةقباسملا يف بردملا ليجست لوبق لجأ نم يويسآلا داحتالا نم ةءافكلاب رارقإ ىلع لوصحلا

 .هعضو ليدعت متي ىتح ةتقؤم ةقاطب هؤاطعا متي ،داحتالا لبق نم هليجستو هيلع ةقفاوملا لاح

 وه امل ًاقفو ةبولطملا تادنتسملل هءافيتسا مدع لاح يف سارحلا بردم دامتعا متي نل 8.9

 ةفرغ يف هدوجو وأ/و ءالدبلا دعاقم ىلع سولجلاب هل حمسي نلو ،هالعأ )7.9( ةداملا يف حضوم

 .تايرابملا لالخ قيرفلا سبالم

 لوألا ىوتسملا بيردت ةداهش ىلع لصاح نوكي نأ بجي ةيندب ةقايل بردم ليجست لاح يف 9.9

 ةدمتعم بيردت ةداهش هيدل سيل بردملا نأ لاح يفو ،لقألا ىلع يويسآلا داحتالا نم ةدمتعم )1(

 نم ةءافكلاب رارقإ ىلع لوصحلا كراشملا يدانلاو بردملا ىلع بجي اهدنع ،يويسآلا داحتالا نم

 هليجستو هيلع ةقفاوملا لاح يفو .ةقباسملا يف بردملا ليجست لوبق لجأ نم يويسآلا داحتالا

 .هعضو ليدعت متي ىتح ةتقؤم ةقاطب هؤاطعا متي ،داحتالا لبق نم

 حضوم وه امل ًاقفو تادنتسملل هءافيتسا مدع لاح يف ةيندبلا ةقايللا بردم دامتعا متي نل 10.9

 سبالم ةفرغ يف هدوجو وأ/و ءالدبلا دعاقم ىلع سولجلاب هل حمسي نلو ،هالعأ )9.9( ةداملا يف

 .تايرابملا لالخ قيرفلا

 دعب ،ًايمسر ةطبارلا راطخإ بجي مسوملا لالخ قيرفلا ريدم وأ/و ينفلا ريدملا رييغت ةلاح يف 11.9

 لبق كلذو دامتعالا تاقاطبل ينورتكلإلا ماظنلا ربع ،مدقلا ةرك داحتا حئاولل ًاقفو مهليجست متي نأ

 يلوتل قيرفلا ريدم وأ/و ينفلا ريدملا ةيلهأ نامضل ةقباسملا يف ةررقملا قيرفلا ةارابم ءدب

 تاقوأ جراخ دامتعا تاقاطب ةيأ رادصإ متي نل هنأب رابتعالاب ذخألا عم .ةارابملا هذه لالخ ةيلوؤسملا

 ةخسن ىلإ ةفاضإلاب ليجستلا جذومن ينورتكلإلا ديربلا نمضتي نأ بجيو ،ةطبارلل ةيمسرلا لمعلا
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 ينورتكلإلا ديربلا لئاسر وأ ةيهفشلا رييغتلا تاراطخإ يدؤتسو ،هالعأ حضوم وه امك لهؤملا نم

 .ةقباسملا يف كارتشالل نيلوؤسملا ةيلهأ مدع ىلإ رخآ ينورتكلإ ديرب ناونع يأ ىلع ةلسرملا

 ةرادإ عم ةطبارلل ةمدقملا تادنتسملا ةعجارم دعب دامتعالا تاقاطبل يدانلا ميلست متيسو

 .صيخارتلا ةحئال يف ةروكذملا تابلطتملا عيمجل ةمدقملا تادنتسملا ءافيتساو .صيخارتلا

 ليجستب قلعتي اميف داحتالا اهعضو يتلا ليجستلا تاءارجإب ةكراشملا ةيدنألا عيمج مزتلت 12.9

 ةيراس ةصخر قيرفلل يبطلا زاهجلا ءاضعأ عيمج لمحي نأ بجي كلذ بجومبو ،قيرفلا يلوؤسم

 ةوالعو .ةيحصو ةيبط تامدخ يمدقمك لمعلاب مهلوخت )ةينعملا ةرامإلا نم ةرداص( لوعفملا

 بجي ،ةينعملا ةرامإلا يف ةيبطلا ةيلوؤسملاو ةيحصلا ةياعرلا حئاولو نيناوق عم ًايشامتو ،كلذ ىلع

 ىلع لوصحلا لبق اهفئاظو وأ هفئاظو ةسرامم مدع يبطلا زاهجلا ءاضعأ نم وضع لك ىلع

 .ةينعملا ةيحصلا ةئيهلا لبق نم ةصخرلا

 10 ةداملا

 نيبعاللا ءامسأ ةمئاقو قرفلا لوصو

 هاصقأ دعوم يف داتسإلا ىلإ )قيرفلا يلوؤسمو نيبعاللا كلذ يف امب( قرفلا لصت نأ بجي 1.10

 نع رخأتي يذلا قيرفلا ىلع ةبوقع عقوتو .ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ ءدب لبق ةقيقد 90

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل اقبط ةارابملل ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاقب همازتلا مدعل ددحملا دعوملا

 .ىصقأ دحب بعال )20( نم نيبعالل ةارابملا ةمئاق نوكتت 2.10

 ينورتكلإلا ماظنلا ىلع "نيبعاللا ءامسأ ةمئاق" دامتعا ةيلوؤسم قيرفلا ريدم لمحتي 3.10

 :يلي ام ةمئاقلا لمشت نأ ىلع .ةارابملا ءدب لبق ةقيقد 90 هاصقأ دعوم يف )FA NET( داحتالل

 ،ةارابملا نوؤدبيس نيذلا 11 ـلا نوبعاللا 1.3.10

 .ىصقأ دحب نيبعال )9( مهددعو ،ءالدبلا نوبعاللا 2.3.10

 ،قيرفلا نتباك 3.3.10

 .)يطايتحالاو يساسألا( قيرفلا ىمرم سراح 4.3.10

 .ءالدبلا ةكد ىلع نوسلجيس نيذلا ىصقأ دحك قيرفلا يلوؤسم نم )10( ددعب ةمئاق 5.3.10

 .ًاينورتكلا ةدمتعم ةمئاقلا تناك لاح يف قيرفلا ريدم عيقوت ةمئاقلا جاتحت ال 6.3.10
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 )11( ةدام

 ةيادبلا ةمئاق

 دعوم نم ةقيقد 90 ىتحو ةعاس 24 لبق ةارابملا ةمئاق دامتعاو لاخدإب كراشملا يدانلا موقي 1.11

 صحف ءانثأ ةمئاقلا نم ققحتلاب عبارلا مكحلاو   ةارابملا بقارم نم الك موقي نأ ىلع ،ةارابملا قالطنا

 .ةارابملا ءدب لبق نيبعاللا سبالم

 يف يدانلا ةبغر لاح يف ةمئاقلا رييغت هل لوخملا ديحولا صخشلا وه ةارابملا بقارم نوكي 2.11

 ريغ يف ةمئاقلا ليدعت لاح يفو .ةارابملا قالطنا دعوم ىتحو ةقيقد 90 لبق نم ةرتفلا يف كلذ

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو يدانلا ةفلاخم متي ،هاندأ) 4.11( مقر دنبلا يف اهيلع صوصنملا رومألا

 .ثبلا تاهجو مالعإلا لئاسوو نيكراشملا نيقيرفلا ىلع ةيئاهنلا ةارابملا ةيادب ةمئاق عزوت 3.11

 .ةينورتكلإلا ةينالعإلا تاحوللا نع لوؤسملا مقاطلاو

 تالاحلا ادع اميف تاليدبت ةيا ءارجإ زوجي ال ،ةارابملا ةيادب لبقو نيبعاللا ةمئاق لامكتسا دنع 4.11

 :ةيلاتلا

 رداق ريغ رايتخالا ةمئاق يف مهيلإ راشملا رشع دحألا نيبعاللا نم يأ ناك اذإ  1.4.11

 دحأب طقف هلادبتسا زوجي ،)ةيدسج ةباصإ( ةئراط ةيحص ةلكشم ببسب ةارابملا يف ءدبلا ىلع

 بعاللا لادبتسا زوجي ،ةلاحلا هذه يف .ةيادبلا ةمئاق يف نيدوجوملا ءالدبلا ةعستلا نيبعاللا

 نيبعال ةعست نع ءالدبلا ددع لقي ال يكل ةارابملا ةيادب ةمئاق يف جردم ريغ رخآ بعالب ليدبلا

 ،ةارابملا يف لكش يأب ةكراشملا باصملا بعالل زوجي ال ،ةلاحلا هذه يفو ،ةارابملا ةيادب لبق

 .قيرفلا ةكد ىلع سولجلا هل زوجي ال امك

 ةارابملا يف ةكراشملا نم ءالدبلا ةعستلا نيبعاللا نم يأ نكمت مدع لاح يف . 2.4.11

 ةيادب ةمئاق يف جردم ريغ لجسم رخآ بعالب بعاللا لادبتسا زوجي ،ةئراط ةيحص ةلاح ببسب

  .ةارابملا

 ريراقتلاو ةيبطلا تاداهشلا ميدقت ،بلطلا دنع ،ينعملا يدانلا ىلع بجي 3.4.11

 .ةطبارلل ةبولطملا

 بعلملا لخاد ًايلعف دوجوم ريغ صخش يأ ليجست زوجي ال ،لاوحألا عيمج يف 4.4.11

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو يدانلا ةفلاخم متيس كلذ ةفلاخم لاح يفو ةارابملا ةمئاق يف

 ةارابملا تاقوأ نم تقو يأ يف ًايلعف هتكراشم لاح ةارابملا يف كراشم بعاللا رابتعا متي 5.11

 .ءالدبلا وأ نييساسألا نيبعاللا نم ناك ءاوس بعلملا ضرأ ىلإ هلوزنو
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 )12( ةداملا

 ءالدبلا ةكد ىلع سولجلاب مهل حرصملا نولوؤسملا

 .ءالدبلا ةكد ىلع سولجلا قيرفلا يلوؤسم نم دارفأ ةرشعل قحي 1.12

 قطانملا يف دامتعالا تاقاطب ءادترا ةارابملا يف نيلجسملاو قيرفلا يلوؤسم ىلع بجي 2.12

 .داتسإلاب ةيمسرلا

 :يلي ام ىلع )FA NET( ينورتكلإلا ماظنلا ىلع ةدمتعملا نيلوؤسملا ةمئاق لمشت نأ بجي 3.12

 نم دحاو صخش ىصقأ دحب ،قيرفلا يرادإ /قيرفلا فرشم /قيرفلا ريدم 1.3.12

 .مهنيب

 ينفلا ريدملا 2.3.12

 بيبطلا 3.3.12

 يعيبطلا جالعلا يئاصخأ 4.3.12

 صخش ىندأ دحب ،ىمرملا سارح بردم /ةيندبلا ةقايللا بردم /بردملا دعاسم 5.3.12

 .مهنيب نم دحاو

 ىلإ )3-3-12( ةداملا يف ةروكذملا بصانملل نيينعملا صاخشألا لغش يف كشلا بنجتل 4.12

 نم داوملا يف هيلإ راشملا وحنلا ىلع مهتالهؤم ميدقتب اوماق نيذلا كئلوأ طقف ،)5-3-12( ةداملا

 سولجلاب نولهؤملا طقف مه ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار مهيلع تقفاو يتلاو ،)12-9 ىتح 9-4(

 يف ةمئاقلا يف نيلجسملا نيلوؤسملا ىلع بجوتي ،كلذ ىلع ةوالع .قيرفلا ءالدب دعاقم ىلع

 تايرابم نم ةارابم لك يف نيبعاللا ةكد ىلع اوسلجي نأ )5-3-12( ىلا )1-3-12( نم داوملا

 تارارقل ةجيتن نيبعاللا ةكد ىلع اهيف سولجلاب مهل حمسي ال يتلا تالاحلا ادع اميف ةقباسملا

 .ةركلا داحتا يف طابضنالا ةنجل
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 عبارلا لصفلا

 ةينفلا حئاوللا 

 )13( ةدام

 ةبعللا نوناق

 داحتالا سلجم لبق نم ةعوضوملا مدقلا ةرك ةبعل نيناوقل اقبط ةقباسملا تايرابم ةفاك ماقت 1.13

 .مدقلا ةركل يلودلا

 نيبعال ةعست ىلإ ةفاضإلاب ىمرم سراح مهنيب ًايساسأ ًابعال رشع دحأ نم قيرف لك نوكتي 2.13

  .ىصقأ دحك ءالدب

 تايرابم نم ةارابم يأ ءانثأ وأ لبق نيبعال )7( ةعبس نم لقأ قيرف يأ يف نيبعاللا ددع حبصأ اذإ 3.13

 .ةحئاللا هذه نم )23( مقر ةداملا ماكحأ قبطت ،ةقباسملا

 لكل قحي ،ةارابملا لالخ نيبعاللا تاليدبتل هب حومسملا ددعلا صخي اميف ةبعللا نوناقل ًادانتسإ 4.13

 ةيساسألا ةمئاقلا يف نيلجسملا ءالدبلا نيبعاللا نم تارم ثالث ىصقأ دحب نيبعال )5( ليدبت يدان

 :يلاتلا وحنلا ىلع ليدبتلا ةيلآ نوكت نأ ىلع ،ةارابملا يف ةكراشملا

 .ىصقأ دحك تاليدبت ةسمخ ءارجإ قيرف لكل حمسي 1.13.4

 دحك تاليدبت ةثالث ءارجإ قيرف لكل زوجي ،ناكمإلا ردق تافقوتلا ةرثك بنجتل 2.13.4

 .ًاضيأ نيطوشلا نيب ام ةحارتسا يف تاليدبتلا ءارجإ زوجي امك ،ةارابملا ءانثأ ىصقأ

 نم دحاوك ليدبتلا اذه بسحي ،تقولا سفن يف ليدبتلا نيقيرفلا الك ىرجأ اذإ 3.13.4

  .قيرف لكل ةحاتملا ليدبتلل ثالثلا صرفلا

 )14( ةدام

  ةقباسملا ماظن

 ضعبلا اهضعب عم ةكراشملا ةيدنألا بعلت ثيح ،يرودلا ماظنل ًاقفو ةقباسملا تايرابم ماقت 1.14

 ةارابملا يفو فيضم قيرفك ىلوألا ةارابملا يف يدانلا بعلي ثيح ،مسوملا رادم ىلع نيترم

 .فيضك ىرخألا

 :ةيلاتلا طاقنلا ةيدنألا حنمت ،يرودلا ماظنل ًاقفو 2.14
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 طاقن 3 = زوف  

 ةدحاو ةطقن = لداعت  

 ءيشال = ةراسخ  

 ًاقفوو ،يدان لك اهزرحأ يتلا طاقنلا ددعل ًاقفو ًايلزانت ًابيترت ةعومجم لك يف ةيدنألا بيترت متي 3.14

 ةلوطبب زئافلا وه مسوملا ةياهن يف طاقنلا نم ددع ربكأ ىلع لصاحلا يدانلا ربتعي لودجلا اذهل

 .ةقباسملا

 .)15( مقر ةداملل اقبط لودجلا يف مهيبترت ددحي ،طاقنلا ددع يف رثكأ وأ نايدان ىواست اذإ 4.14

 

 )51( ةدام

 طاقنلا يف يواستلا ةلاح يف ةعبتملا تاءارجإلا

 يئاهنلا بيترتلا لودج يف مهزكارم ددحت ،طاقنلا ددع سفن يف رثكأ وأ نييدان يواست ةلاح يف 1.15

 :يلاوتلا ىلع

 ةيدنألا نيب ةماقملا تايرابملا يف طاقنلا نم ددع ربكأ لجس يذلا يدانلا 1.1.15

 ،طاقنلا ددع يف ةيواستملا

 ةيدنألا نيب ةماقملا تايرابملا لالخ فادهأ قراف ىلعأ ققح يذلا يدانلا 2.1.15

 ،طاقنلا ددع يف ةيواستملا

 ةيدنألا نيب ةماقملا تايرابملا لالخ فادهألا نم ددع ربكأ لجس يذلا يدانلا 3.1.15

 .طاقنلا ددع يف ةيواستملا

 نيب ةماقملا تايرابملا يف ضرألا جراخ فادهألا نم ددع ربكأ لجس يذلا يدانلا 4.1.15

 .طاقنلا ددع يف ةيواستملا ةيدنألا

 .ةقباسملا تايرابم ةفاك لالخ فادهأ قراف ىلعأ ققح يذلا يدانلا 5.1.15

 .ةقباسملا تايرابم ةفاك لالخ فادهألا نم ددع ربكأ لجس يذلا يدانلا 6.1.15

 ةماقملا ةقباسملا تايرابم ةفاك لالخ فادهألا نم ددع ربكأ لجس يذلا يدانلا 7.1.15

 ،ضرألا جراخ

 تايرابم ةفاك يف ءارمحلاو ءارفصلا تاقاطبلا نم ددع لقأ ىلع لصاحلا يدانلا 8.1.15

 لك نع ةطقن مصخ متي ثيحب ينعملا قيرفلا نم طاقن مصخب اهباستحا متي نأ ىلع ،ةقباسملا



 

 32 

 ءارمح ةقاطب ىلع بعاللا لوصح ةجيتن( ءارمح ةقاطب لك نع طاقن ثالثو ،ءارفص ةقاطب

 ةعوبتم ءارفص ةقاطب لك نع طاقن عبرأو ،)ةرشابم ءارمح ةقاطب وأ يناثلا راذنالا ىلع لوصحلل

 .ةرشابم ءارمح ةقاطبب

 تايرابملا ةماقإ لاح يف طقف 4.1.15 ىتحو 1.1.15 نم دونبلا ىلإ ماكتحإلا متي 9.1.15

 .يناثلاو لوألا نيرودلا نم ًالكب طاقنلا ددع سفن يف ةيواستملا قرفلا عيمج نيب

  .ةعرقلا 10.1.15

 )16( ةدام

 ةارابملا ةدم

 امهنم لك ةدم نيطوش ىلع مسقت ،ةقيقد 90 ةقباسملا تايرابم نم ةارابم لك ةدم غلبت 1.16

 طوشلا ءاهتنا ةرافص قالطإ عم أدبت ،ةقيقد 15 اهتدم نيطوشلا نيب ةحارتسا امهللختي ةقيقد 45

 .يناثلا طوشلا ةيادب ةرافص قالطإب يهتنتو لوألا

 )17( ةدام

 ةارابملا ةيادب تيقوت

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا تايصوت ىلع ًءانب ةقباسملا تايرابم ةفاك ةيادب تيقوت ةينفلا ةنجللا دمتعت 1.17

 .ةارابملا ةيادب تيقوتب ةقباسملا يف ةكراشملا ةيدنألا نم يدان لك مزتلي 2.17

 ةيادب يف وأ ةارابملا ةيادب يف ءاوس ،ةارابملا ةيادب تيقوت نع رخأتي يدان لك ىلع ةمارغ عقوت 3.17

 )مدقلا ةرك ةبعل نوناق نم 7 مقر نوناقلا بجومب( نيطوشلا نيب ام ةحارتسا ءاهتنا دعب يناثلا طوشلا

 .ةدوجلا طبض تامارغل ًاقفوو

 )18( ةدام

 تايرابملا لودج

 لودجلل ًاقفو تايرابملا ةفاك ماقتو ،ةقباسملا تايرابم لودج دادعإب ةيذيفنتلا ةرادإلا مزتلت 1.18

 ةحلصملا هيضتقت امل ًاقفو كلذو ةقباسملا تايرابم ةماقإ ناكم وأ خيرات رييغت زوجيو ،ررقملا

 .ةماعلا

 دحاو موي يف يرودلا ةلوطب نم ةريخألا ةثالثلا تالوجلا تايرابم ةفاك ماقت ،ةجاحلا لاح يف 2.18

 .تيقوتلا سفن يفو
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 فصتنم ىتحو مسوملا ةيادب نم ةقباسملا يف ديربتلا ةحارتسا ذيفنت متي ،ةجاحلا لاح يف 3.18

 ةحارتسا ءاطعإ متي نأ ىلع سقطلا تادجتسمل ًاقفو ةحارتسالا ديدمت ةطبارلل زوجيو ،ربوتكأ رهش

 :ةيلاتلا تاءارجإلا قفو ةارابملا لالخ ديربتلا

 نوكت نيحو ةارابملا نمز نم )30( ةقيقدلا دودح يف :لوألا ةارابملا طوش يف 1.3.18

 ةكد مامأ نوبعاللا عمجتي .ديربتلا ةحارتسا ةيادب ىلإ ةارابملا مكح ريشيس ،بعلملا جراخ ةركلا

 جلثلاب وأ ةدراب هايمب ةللبم ةجنفسا مادختساب ديربتلل بعللا ةيضرأ طيطخت نمض نكلو قيرفلا

 مكحلا ةرفاص عم يهتنتو ًابيرقت نيتقيقد ةدمل ةحارتسالا هذه رمتست .ةدرابلا برشلا هايمو

 .ةحارتسالا هذه لالخ بعلملا ةيضرأ ةرداغمب نيبعالل حمسي ال .ةحارتسالا ءاهتنا نلعت يتلا

 نوكت نيحو ةارابملا نمز نم )75( ةقيقدلا دودح يف :يناثلا ةارابملا طوش يف 2.3.18

 ةكد مامأ نوبعاللا عمجتي .ديربتلا ةحارتسا ةيادب ىلإ ةارابملا مكح ريشي ،بعلملا جراخ ةركلا

 جلثلاب وأ ةدراب هايمب ةللبم ةجنفسا مادختساب ديربتلل بعللا ةيضرأ طيطخت نمض نكلو قيرفلا

 مكحلا ةرفاص عم يهتنتو ًابيرقت نيتقيقد ةدمل ةحارتسالا هذه رمتست .ةدرابلا برشلا هايمو

 .ةحارتسالا هذه لالخ بعلملا ةيضرأ ةرداغمب نيبعالل حمسي ال .ةحارتسالا ءاهتنا نلعت يتلا

 مدقتلا يدانلا ىلع بجي ةارابم خيرات وأ دعوم ليدعتل ةيذيفنتلا ةرادإلل بلطب مدقتلا لاح يف 4.18

 خيراتلاو دعوملا ىلع بلطلا لمتشي نأ ىلع ،ةارابملا ةماقإ دعوم نم لقألا ىلع عوبسأ لبق بلطلاب

 ةرادإلا ريدقتل ًاقفو نأشلا اذه يف يئاهنلا رارقلا نوكي نأ ىلع ،رخآلا فرطلا ةقفاومو ليدعتلا ببسو

 .ةيذيفنتلا

 وه فيضملا يدانلا ربتعي ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأل ديدج ناكم ديدحت ةداعإ ةلاح يف 5.18

 ًاقفو ةارابملا ميظنتب ةقلعتملا نوؤشلا ةفاك نع ًالوؤسم نوكي ثيحب ةارابملل فيضتسملا يدانلا

 .ةطبارلا حئاول يف ةلصلا تاذ داوملل

 )19( ةدام

 ةيدنألل ةيجراخلا تاكراشملا ببسب ةطوغضملاو ةلجؤملا تايرابملا

 ،يويسآلا وأ يبرعلا وأ يجيلخلا قاقحتسالا نمض ةارابم ةكراشملا ةيدنألا دحأ بعل لاح يف 1.19

 يرود تايرابم ىلع ةدعاقلا هذه قبطتو ،ثلاثلا مويلا يف ةارابملا ماقتو ةحار نيموي يدانلا حنمي

 .طقف نيفرتحملل كوندا

 يلتو قبست يتلا ةينمزلا تارتفلا ىلع )1-19( ةرقفلا يف ةروكذملا ةدعاقلا قبطت 2.19

 .)ةيويسآلاو ةيبرعلاو ةيجيلخلا( ةيجراخلا تالوطبلا يف قيرفلا ةكراشم
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 )20( ةدام

 تايرابملا فاقيإ

 ةوق يأ ببسب يلعفلا تقولا ةياهن لبق ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ مكحلا فقوأ اذإ 1.20

 ةارابملا لامكتسال ًابسانم بعلملا نكي مل اذإ ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ىرخأ ثداوح يأ وأ ةرهاق

 :ةيلاتلا تاءارجإلا عابتإ بجي ،كلذ ريغ ىلإ سقطلا فورظ ءارج وأ

 نسحتت ىتح ةقيقد نيثالث ةدمل رشابم لكشب اتقؤم ةارابملا فاقيإ متي 1.1.20

 فانئتسا ةيناكمإ مكحلا ررقي مل اذإ ةلاح يف ،ةارابملا فانئتساب حمسي لكشب فورظلا

 .ةقيقد نيثالثلا ءاهتنا لبق ركبم تقو يف ةارابملا

 ةيدنألل قحي ،هالعأ )1-1-20( دنبلل اقبط ةارابملا فانئتسا مكحلا ررق ام اذإ 2.1.20

 .ءامحإلاو دادعتسالل تقوك ةيفاضإ قئاقد سمخ بلطت نأ ةكراشملا

 نم ةقيقد نيثالث رورم دعب ةارابملا فانئتسا عيطتسي ال مكحلا ناك اذإ 3.1.20

 .)21( مقر ةداملل اقبط ةارابملا ىغلت ،اهفاقيإ

 )21( ةدام

 ةئراطلا ثادحألا وأ ةرهاقلا ةوقلا ببسب تاقباسملا وأ/و تايرابملا ءاغلإ وأ ليجأت

 :تايرابملا ءاغلإ وأ ليجأت 1.21

 ثداوحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا ببسب ةارابملا ليجأت وأ ءاغلإ ةيذيفنتلا ةرادإلل قحي 1.1.21

 .ةارابملا ةيادب لبق تاعاس 3 نع لقت ال ةدملو ةعاس 24 ـلا لالخ ةئراطلا

 وأ ءاغلإ ةارابملا بقارمو مكحل قحي ةارابملا ةيادب ىتحو تاعاس 3 نم ةرتفلا يف 2.1.21

 ءدب دعوم نم ىصقأ دحك ةقيقد 30 ةدمل راظتنالاب مكحلا موقي نأ ىلع ةارابملا ليجأت

 .ةارابملا ءاغلإب يئاهنلا رارقلا ذختي نأ لبق ةارابملا

 كلذو ةعاس ةدمل ةارابملا ليجأت ةارابملا مكح عم قافتالابو ةارابملا بقارمل زوجي 3.1.21

 .ةارابملا ةيادبل ددحملا دعوملا نم ةعاس نم رثكأ لبق رارقلا ذاختا مت لاح يف

 ةقيقد 30 ةدمل راظتنالا مكحلل زوجي ،ةارابملا ءدب دعب ئراطلا ثداحلا ددجت ةلاح يف 4.1.21

 ءاغلإب يئاهنلا رارقلا ذختي نأ لبق ،ةئراطلا ةلاحلاب صاخلا عضولا مييقت ىلع ًءانب ىصقأ دحب

 .ةارابملا
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 مويلا يف ةارابملا هذه بعلت ،ةرهاق ةوق ببسب ةارابم ليجأت وأ ءاغلإ ةلاح يف 5.1.21

 لماكلاب ةارابملا داعت و ،كلذ ريغ ةيذيفنتلا ةرادإلا تررق لاح يف الإ ةارابملا مويل يلاتلا

 ءارفصلا تاقاطبلا عيمج ءاغلإ متي نأ ىلع ،يقبتملا تقولاو ةجيتنلا نع رظنلا فرصب

  نع ةجتانلا طابضنالا ةنجل نع ةرداصلا تابوقعلا ىلع ءاقبإلا عم، ةارابملاب ةصاخلا ءارمحلاو

 نع بعال يأ بايغ لاح يف كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ةارابملا بقارم وأ مكحل يفاضإلا ريرقتلا

 ةارابملا نأكو يأ( ةارابملا كلت لالخ ةبوقعلا ذافنتسا متي ال فاقيالا ببسب ةاغلملا ةارابملا

 .)دعب بعلت مل

 ناكمو تقوو خيرات ةيذيفنتلا ةرادإلا ددحت يلاتلا مويلا يف ةارابملا بعلت مل لاح يف 6.1.21

 .ةارابملا ةداعإ

 :تاقباسملا لامكتسا مدع وأ ءاغلإ 2.21

 ةئراطلا فورظلا وا ةرهاقلا ةوقلا ةجيتن مسوملا لامكتسا مدع وأ ءاغلإ رارق ذاختا متي 1.2.21

 يف ةقالعلا تاذ ةيمسرلا تاهجلا نع ةرداصلا تارارقلل اقفوو ةرادالا سلجم نع رداص رارق بجومب

  .ةلودلا

 مسوملا ءاغلا متي لوألا رودلا ةياهن لبق مسوملا لامكتسا مدع وأ ءاغلا رارق ناك لاح يف 2.2.21

 يأل قرفلا بيترت باستحا متي ال و ىلوألا ةجردلا يرودل قيرف يأ طوبه وأ لطبلل جيوتت نود ًالماك

 .بابسألا نم ببس

 بيترتلا باستحا متي لوألا رودلا ةياهن دعب مسوملا لامكتسا مدع وأ ءاغلإ رارق ناك لاح يف 3.2.21

 تايرابملا ددع يف قرفلا عيمج يواست لاح يف ةقباسملا فاقيا دعب بيترت رخآل ًاقفو يئاهنلا

 ًاقفو يئاهنلا  بيترتلا باستحا متي ةبوعلملا تايرابملا ددع يف يواستلا مدع لاح يفو ،ةبوعلملا

 ديدحتو ةقباسملا لطب جيوتت  متيو ةبوعلملا تايرابملا ددع يف قرفلا عيمج اهيف تواست ةلوج رخآل

 ىرخألا  راثآلا ةفاكو ايسآ لاطبأ يرود يف ةكراشملا قرفلا و ىلوألا ةجردلا يرود ىلإ ةطباهلا  قرفلا

 متي مل لاح يف ةصوقنملا ةلوجلا باستحا متي نل كشلل ًاءردو ،اهريغ وأ ةيرادا وأ ةيلام تناك ءاوس

 .يئاهنلا بيترتلا يف  ةلجؤملا تايرابملا وأ ةارابملا ةماقا

 اهفانئتسا وأ/و ضارتعالا زوجي الو ةتابو ةيئاهن ةداملا هذه بجومب ةرداصلا تارارقلا نوكت 3.21

  .ةيميكحتلا وأ ةيئاضقلا تاهجلا نم يأ مامأ

 )22( ةدام

 ةءاضإلا بويع وأ/و يئابرهكلا رايتلا ببسب ةاغلملا وأ ةلجؤملا تايرابملا

 رايتلا عاطقنا ببسب ةقباسملا تايرابم نم ةارابم ءاغلإ وأ ليجأتب مكحلا مايق ةلاح يف 1.22

 :ةيلاتلا تاءارجإلا عابتإ بجي ،ةءاضإلا ىلع رثؤي امب يئابرهكلا
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 رذعتو ةارابملا ءدب لبق بعلملا ةءاضا وأ /و ءابرهكلا يف عاطقنا ثودح ةلاح يف 1.1.22

 اهتداعإو ةارابملا ليجأت بجي ،ةارابملا قالطنال ددحملا دعوملا نم ًاءدب ةقيقد 30 لالخ اهتداعإ

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم بعلملا ديدحت متي نأ ىلع

 30 نوضغ يف اهفانئتسا رذعتو ةارابملا ءانثأ ةءاضالا وأ / و ءابرهكلا عاطقنا ةلاح يف 2.1.22

 :ةقيقد

 ةارابملا ءاهنإ مكحلا ىلع بجي ،فيضلا يدانلا حلاصل ةجيتنلا تناك اذإ 1.2.1.22

 .كلذ نم ربكأ ةيلعفلا ةارابملا ةجيتن نكت ملام )0-3( ةجيتنب فيضلا يدانلا زوفب

 رظنلا فرصب ةارابملا داعت ،فيضلا يدانلا ةراسخ وأ لداعتلا ةلاح يف 2.2.1.22

 .يقبتملا تقولاو ةجيتنلا نع

 رارقلا نوكي ةارابملا لالخ ىرخأ ةرم يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ةلاح يف 3.2.1.22

 .ةارابملا بقارمو مكحل نأشلا كلذ يف يئاهنلا

 ءانثأ يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ةلاح يف ،هالعأ )2-1-22( و )1-1-22( مقر نيتداملاب لالخإلا نود 2.22

 ةجيتنلا يغلتو ةارابملا مكحلا يهني ،دياحم داتسإ ىلع ةماقملا ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ

 .)21( مقر ةداملا قبطتو

 اهدبكتت يتلا فيلاكتلا نع ًالوؤسم فيضتسملا يدانلا نوكي ،ةرهاقلا ةوقلا تالاح ءانثتساب 3.22

 .ةءاضالا بويع وأ/و يئابرهكلا رايتلا ببسب ةارابملا ليجأت وأ ءاغلإ نع جتنت يتلاو ةطبارلا

 )23( ةدام

 بعال نم رثكأ درط ببسب تايرابملا ءاغلإ

 ةعبس نم لقأل ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ ءانثأ نيقيرفلا دحأ يبعال ددع لصو اذإ 1.23

 اهيلع صوصنملا تاءارجإلا عابتإو ةارابملا ءاهنإ مكحلا ىلع ذئنيح نيعتي ،بعلملا ضرأ ىلع نيبعال

 .طابضنالا ةحئال يف

 )24( ةدام

 ةلوطبلا لامكتسا مدع ةبوقعو باحسنالا

 .ةقباسملا تايرابم ةفاك بعلب ةيدنألا مزتلت 1.24

 ءدب لبق ةرهاقلا ةوقلا فالخب بابسألا نم ببس يأل ةقباسملا نم يدانلا باحسنا ةلاح يف 2.24

 .كلذ لايح ةيرورضلا تاوطخلا ةطبارلا ةرادإ سلجم ذختي مسوملا
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 ةرهاقلا ةوقلا فالخب بابسألا نم ببس يأل ةقباسملا نم بحسنم يدان يأ عضخي 3.24

 :ةيلاتلا تاءارجإلل

 :ةقباسملا ءدب نم ًاموي 45 نم رثكأ لبق باحسنالا ناك اذإ .1.3.24

  .ىندألا ةجردلا ىلإ يدانلا طبهي 1.1.3.24

 :ةقباسملا ءدب نم لقأ وأ موي 45 لبق باحسنالا ناك اذإ .2.3.24

  ىندألا ةجردلا ىلإ يدانلا طبهي 1.2.3.24

 .يتارامإ مهرد نويلم )1.000.000( اهردق ةمارغ يدانلا عفدي 2.2.3.24

 ةطبارلا اهمظنت يتلا تاقباسملا يف ةكراشملا نم يدانلا عنمي 3.2.3.24

 .مداقلا مسوملا يف

  :ةقباسملا نم لوألا رودلا ءانثأ باحسنالا ناك اذإ .3.3.24

 نم مرحيو مداقلا مسوملا يف ىندألا ةجردلل يدانلا طبهي  1.3.3.24

 .نيمداقلا نيمسوملا ةقباسملا يف ةكراشملا

 و ،يتارامإ مهرد ينويلم )2.000.000( اهردق ةمارغ يدانلا عفدي 2.3.3.24

 دوقعلا نم عقوتملا لخدلا نادقف نع ةجتانلا رئاسخلا يدانلا لمحتي  3.3.3.24

 تايرابم يف ةكراشملا ىلع ةبترتملا ىرخألا تاقفنلا ةفاكو ثبلا دوقعو ةيراجتلا

 .باحسنالا لبق ةقباسملا

 ةفاك باسح متي نل( بحسنملا قيرفلا تايرابم ةفاك جئاتن يغلت  4.3.3.24

 بيترت ديدحت دنع هامرم يف ةلجسملا فادهألاو اهزرحأ يتلا فادهألاو طاقنلا

 ىلإ ةفاضإلاب ةيراس طابضنالا ةنجل نم ةرداصلا تابوقعلا لظتسو )ةقباسملا

 ةارابم يأ ءانثأ هيلوؤسم وأ هيبعال اهيلع لصح يتلا ءارمحلا وأ ءارفصلا تاقاطبلا

 .ةقباسملا تايرابم نم

 

 :ةقباسملا نم يناثلا رودلا ءانثأ باحسنالا ناك اذإ .4.3.24

 نم مرحيو مداقلا مسوملا يف ىندألا ةجردلل يدانلا طبهي 1.4.3.24

 .نيمداقلا نيمسوملل ةقباسملا يف ةكراشملا

 .يتارامإ مهرد ينويلم )2.000.000( اهردق ةمارغ يدانلا عفدي  2.4.3.24
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 دوقعلا نم عقوتملا لخدلا نادقف نع ةجتانلا رئاسخلا يدانلا لمحتي  3.4.3.24

 تايرابم يف ةكراشملا ىلع ةبترتملا ىرخألا تاقفنلا ةفاكو ثبلا دوقعو ةيراجتلا

 .باحسنالا لبق ةقباسملا

 يف فادهألاو ةلجسملا فادهألاو طاقنلا ةفاك باستحا متيس 4.4.3.24

 دنع رابتعالاب اهذخأ متيسو( لوألا رودلا لالخ اهبعل يتلا هتايرابم عيمجل هامرم

 ةنجل اهددحت يتلا تابوقعلا ةفاك ىقبتو )ةقباسملا يف قرفلا بيترت ديدحت

 ةلجسملا ءارمحلا تاقاطبلاو ءارفصلا تاقاطبلا لك ىلإ ةفاضإ يه امك طابضنالا

 و ،هالعأ ةروكذملا تايرابملا لالخ قيرفلا ىلع

 يناثلا رودلا لالخ اهبعل يتلا بحسنملا قيرفلا تايرابم ةفاك ىغلت  5.4.3.24

 فادهألاو اهزرحأ يتلا فادهألاو طاقنلا ةفاك باسح متي نل( باحسنالا ةياغلو

 نم ةرداصلا تابوقعلا لظتسو )ةقباسملا بيترت ديدحت دنع هامرم يف ةلجسملا

 اهيلع لصح يتلا ءارمحلا وأ ءارفصلا تاقاطبلا ىلإ ةفاضإلاب ةيراس طابضنالا ةنجل

 .ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ ءانثأ هيلوؤسم وأ هيبعال

 يدانلا اهيف بحسني يتلا تالاحلاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختاب ةطبارلا ةرادإ سلجم مزتلي 4.24

 .ةئجافملا ثداوحلاو ةرهاقلا ةوقلا تالاح يف ةقباسملا نم كراشملا

 )25( ةدام

 بحسنملا يدانلا لادبتسا

 ةطبارلا ةرادإ سلجم موقي ،)24( مقر ةداملل اقفو ةقباسملا نم يدان باحسنا ةلاح يف  1.25

 اذه نوكي نأ ةطيرش ةقباسملا يف ةكراشملل ليدب ٍدان رايتخال رارق ذاختاب داحتالا عم قيسنتلاب

 .ةكراشملا ةيدنألا طورش ىفوتسا دق يدانلا

 )62( ةدام

 بعللا ناديم

 ءادأ ةيبايسنا نامضل ةديج ةلاح يف بعللا ناديم ىلع ظافحلا ةيلوؤسم ةيدنألا ىلوتت 1.26

 لاح يفو .تايرابملل ينفلا ىوتسملاب ءاقترالل ةقباسملا تايرابم لالخ بعلملا ضرأ ىلع نيبعاللا

 ،ةدهاشملا ةدوجو ةارابملل ينويزفلتلا لقنلا ةدوج ىلع رثؤت دق وأ ةئيس ةلاحب بعلملا ةيضرأ تناك

 يدانلا ريفوت مدع لاح يفو ،ةيذيفنتلا ةرادإلا بلط ىلع ًءانب ليدب بعلم ريفوت يدانلا ىلع بجي

 ىلع ليدبلا بعلملا رايتخا ةينفلا ةنجلل قحي ،ةارابملا قالطنا دعوم نم عوبسأ لبق ليدبلا بعلملل

 .بعلملا رييغت نع ةجتانلا فيلاكتلا عيمج فيضملا يدانلا لمحتي نأ
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 لامعأب مايقلل ةكرش نييعت بعلملا ةيضرأ حالصإب يدانلا مايق مدع لاح يف ةطبارلل قحي 2.26

 غلابم يأ نم حالصإلا تاقفن عاطتقا ةطبارلل قحي لاوحألا عيمج يفو ،يدانلا ةقفن ىلع حالصإلا

 .ةطبارلا ىدل يدانلل ةقحتسم

 بعللا ناديم ىلع تايلاعف وأ ةطشنأ ةيأ ةماقإ مدع نامض فيضملا يدانلا لمحتي نأ بجي 3.26

 طبض تاءارجإل ًاقفو يدانلا ةفلاخم متب مازتلالا مدع لاح يفو ،ةقباسملا تايرابم نم ةعاس 48 لبق

 .ةدوجلا

 ةرادإلا ةبطاخم بجي ،)3.26( ةداملا يف ددحملا دعوملا لبق تايلاعف ةيأ ةماقإ لاح يف 4.26

 يفو ،تايلاعفلا كلت ةماقإ ةجيتن يدانلا قفارم وأ/و بعلملا ةيضرأ رثأت مدع نامض عم ةيذيفنتلا

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو يدانلا ةفلاخم متي كلذب ديقتلا مدع

 ةبعل نيناوق نم )1( مقر نوناقلل اقفو بعلملا ةيضرأ طيطخت فيضملا يدانلا نمضي نأ بجي 5.26

 نم دكأتي نأب يدانلا فرط ىلع لماكلاب ةيلوؤسملا نوكتو )قحالملا ةفاك كلذ يف امب( مدقلا ةرك

 دعب بعلملا ةيضرأ طيطخت رييغت يدانلل قحي الو .مدقلا ةرك ةبعل نيناوقل ًاقفو بعلملا طيطخت

 .ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا نم ةيطخ ةقفاومب الإ اهدامتعا

 هيلع ماقت يذلا داتسإلا صحفب ماكحلاو ةارابملا بقارم مزتلي ،داتسالا ىلإ لوصولا دنع 6.26

 ةرك ةبعل نيناوقل افقو تمت دق تازيهجتلاو تابيترتلا ةفاك نأ نم دكأتلا مهيلع بجيو ،ةارابملا

 ىمرملا داعبأ كلذ يف امب( بعللا ناديم ةلاح قفتت مل اذإو .ةلصلا تاذ ةطبارلا حئاول ةفاكو مدقلا

 بقارمو مكح رطخي ،ةلصلا تاذ ةطبارلا حئاول ةفاك وأ/و مدقلا ةرك ةبعل نيناوق عم )بعلملا ضرأو

 .بعلملا ناديمل نهارلا عضولا ليدعتب فيضملا يدانلل مهتاميلعت ةارابملا

 ةيادب نم لقألا ىلع ةقيقد نيسمخ )50( لبق ىتح ليدعتلاب مايقلا ًانكمم نكي مل اذإ 7.26

 مهرد فلأ نيسمخ )50,000( ةميقب يدانلا ىلع ةمارغ ضرف متي ،)6-26( مقر ةداملل اقفو ةارابملا

 ةيادب نم ةقيقد 15 لبق ىتح ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإ رذعت لاح يفو ،ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقبط

 .)0-3( ًازئاف فيضلا قيرفلا رابتعاو ةارابملا ءاغلإ متي ةارابملا

 :ةيلاتلا تاقوألا يف ءاملاب بعلملا ةيضرأ شر فيضملا يدانلل قحي 8.26

 نم ةدحاو ةعاس لبق بعلملا شر فقوتي نأ ىلع ،ءامحإلا ةرتف ةيادب لبق 1.8.26

 ،ةارابملا ةيادب

 ةارابملا ةيادب نم ةقيقد 20 لبق يأ ةرشابم ءامحإلا ةرتف ءاهتنا دعب 2.8.26

 ،قئاقد 5 اهاصقأ ةدملو



 

 40 

 5 اهاصقأ ةدملو لوألا طوشلا ةياهن دعب ةرشابم ةارابملا يطوش نيب 3.8.26

 .نيبعاللا جورخ دعب بعلملا شر ءدب نوكي نأ ىلع .قئاقد

 نم ةدحاو ةعاس لبق ةرتفلا يف بعلملا ةيضرأ شرب مازتلإلا فيضملا يدانلا ىلع بجي 9.26

 ءاغلا رارق عجري نأ ىلع ،قئاقد سمخ نع لقت ال ةدملو هالعأ )1.8.26( دنبلل ًاقفو ةارابملا ةيادب

  ،ةدئاسلا ةيخانملا فورظلا رابتعالاب ذخألا دعب ةارابملا بقارمو مكحل همدع نم ةيمازلإلا شرلا ةرتف

 عامتجالا يف بعلملا شر تاتيقوت نع ةارابملا بقارم غالبإب مازتلإلا بجي ،لاوحألا عيمج يف 10.26

  ،ةارابملا ةيادب نم تاعاس ثالث لبق دقعنملا يميظنتلا

 لبق بعلملا شرب يدانلا بغر لاح يف وأ ،ةارابملا بقارم رابخإ مدعو بعلملا شر لاح يف 11.26

 تاشاش ةكرش لوؤسمو ينويزفلتلا ثبلا ةكرش يلوؤسم غالبإ بجي ،ةارابملا يلوؤسم لوصو

 همازلإو ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقبط يدانلا ميرغت متي كلذ ةفلاخم لاح يفو ،ةينورتكلإلا ضرعلا

 ةطبارلا نم دمتعم ريرقت ىلع ًءانب ةطبارلل ةمدخلا يدوزمب قحلت دق رارضأ يأ نع ضيوعتلاب

 .رارضألا ةميقب

 غالبا بجي ،ةطبارلا لبق نم دمتعملا بعلملا بشع رييغت وأ ةنايص ءارجإب يدانلا بغر لاح يف 12.26

 يف ليدبلا بعلملاب ةيذيفنتلا ةرادإلا ةافاوم عم ،ةنايصلا ءدب دعوم نم رهش لبق ةيذيفنتلا ةرادإلا

 لبق نم ةدمتعملا بعالملا نم نوكي نأ ىلع ةطبارلا اهمظنت يتلا تايرابملا لالخ ةرتفلا تناك لاح

 .ةطبارلا

 )27( ةدام

 ةينفلا ةقطنملاو ءالدبلا ةكد

 يبطلا زاهجلاو قيرفلا يلوؤسم اهيلع سلجي بعلملا نم ةبيرق ةكد قيرف لكل صصخت 1.27

 .ءالدبلا نيبعاللاو

 ديدحت متي نأ ىلع ،فصتنملا طخ نم ةيواستم ةفاسم ىلع ةينف ةقطنم لك دجوت نأ بجي 2.27

 ةيادب لبق ةطبارلا يلثمم اهب موقي يتلا ةيناديملا تارايزلا ىلع ًءانب ةينفلا ةقطنملا ناكم

 .مسوملا

 رظحيو ،ىندأ دحك رهظلل دناسمب ًادوزمو ًاتبثم ًادعقم 20 ىلع قيرفلا ةكد يوتحت نأ بجي 3.27

 بغش ثودح ةلاح يف وأ ئيسلا سقطلا دض اهتيامحل دعاقملا ةيطغت بجيو .ةكرحتم دعاقم دوجو

 .يريهامج
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 سولجلاب ،ىصقأ دحك ءالدب نيبعال ةعستو قيرفلا يلوؤسم نم صاخشأ ةرشعل حمسي 4.27

 .ةبسانملا دامتعالا ةقاطب ىلع مهلوصح ةطيرش قيرفلا ةكد ىلع

 وأ /و ةارابملل ةينويزفلت تاطقل ةيأ ضارعتساب قيرفلا ةكد ىلع نيذلا نيبعالل حمسي ال 5.27

 ةزهجألا ،ةلومحملا فتاوهلا ،رصحلا ال لاثملا لبيس ىلع اهنمو ةينورتكلإلا لصاوتلا لئاسو

 يأ ةرداصم ةارابملا بقارمل قحيو  .لصاوتلا لئاسو نم اهريغو ةيكلساللا لصاوتلا ةزهجأ ،ةيحوللا

 .ةداملا هذه كاهتنا لاح يف لئاسولا هذه نم

 ةارابملل ةينويزفلت تاطقل ةيأ ضارعتساب قيرفلا ةكد ىلع نيذلا قيرفلا يلوؤسمل حمسي ال 6.27

 فتاوهلا ،مادختسا طقف حمسيو ،ضرغلا تاذل ةينورتكلإلا لصاوتلا لئاسو مادختسا وأ /و

 نمأب قلعتت ضارغأل اهمادختسا تاياغل ةيكلساللا لصاوتلا ةزهجأ ،ةيحوللا ةزهجألا ،ةلومحملا

 يأ ةرداصم ةارابملا بقارمل قحيو ،طقف بيردتلا وا كيتكتلاب قلعتت بابسأل وا نيبعاللا ةمالسو

 يأ ذاختال ةارابملا مكح قحب لالخإلا نود ةزهجألا هذه مادختسا ةءاسإ لاح يف لئاسولا هذه نم

 .ىرخا تاءارجإ

 بجومب هب حومسملا ددعلا تقو يأ يف ءالدبلا ةكد ىلع نيسلاجلا صاخشألا ددع زواجت اذإ 7.27

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل اقبط لوؤسملا يدانلا ىلع ةمارغ عقوت ،هالعأ ةروكذملا )4-27( مقر ةداملا

 ريغلاو ةكراشملا ةيدنألا دحأل نيمتنملا ءاضعألا نم رثكأ وأ ةعومجم ضفر ةلاح يف 8.27

 بعلملا ضرأ كرت ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ لالخ قيرفلا يلوؤسم ةمئاق يف نيلجسم

 رادصإ دعب )بعلملا ضرأ لوح رخآ ناكم يأ وأ ةينفلا ةقطنملا وأ قيرفلا ةكد وأ بعلملا ةقطنم(

 يهني ،كلذ ىلع ةوالعو .رخآلا قيرفلا حلاصل )0-3( ةارابملا ةجيتن ربتعت ،كلذب مكحلا نم تاميلعت

 .طابضنالا ةنجل رارقل ًاقفو لوؤسملا يدانلا ىلع ةمارغ عقوتو ةارابملا مكحلا

 يضايرلا يزلا ةارابملا بعلمل مهلوصو روف نيبعاللاو قيرفلا يلوؤسم يدتري نأ بجي 9.27

 طبض تاءارجإل ًاقفو يدانلا ةفلاخم متي مازتلالا مدع لاح يفو ،يمسرلا يزلا وأ يدانلل يمسرلا

 .ةدوجلا

 ءانثأ ءالدبلا ةكد ىلع نيسلاجلا يرادإلاو ينفلا زاهجلاو نيبعاللا ةفاك يدتري نأ بجي 10.27

 ماكحلاو نوبعاللا اهيدتري يتلا ناولألا نع فلتخم نولب يدانلل يمسرلا يضايرلا يزلا ةارابملا

 ءادترا مهل قحي نيذلا قيرفلل يرادإلا زاهجلاو قيرفلا بردم ءانثتساب بعلملا ضرأ ىلع نيدوجوملا

 بجي امك ،ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو يدانلا ةفلاخم متي مازتلالا مدع لاح يفو ،يمسرلا يزلا

 .ماكحلا لبق نم تاميلعتلا يقلت دنع بيردتلا ناصمق ءادترا مهيلع

 ،فيضملا قيرفلل )بعلملا ضرأ ةهجاوم يف تنأو( رسيألا بناجلاب ةدوجوملا ةكدلا صصخت 11.27

 .فيضلا قيرفلل )بعلملا ضرأ ةهجاوم يف تنأو( نميألا بناجلاب ةدوجوملا ةكدلا صصخت امنيب
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 قيرفلل رسيألا بناجلاب ةدوجوملا ةكدلا صصخت ،ةدياحم ضرأ ىلع ةارابملا ةماقإ ةلاح يفو

 .ًايناث روكذملا قيرفلل نميألا بناجلاب ةدوجوملا ةكدلا صصخت امنيب ،ًالوأ روكذملا

 )28( ةدام

 ةيمسرلا بيردتلا صصح

 ةنجللا لبق نم كلذ فالخ ددحي مل ام ،فيضلا قرفلل ةيمسر بيردت صصح كانه نوكي نل 1.28

 .ةينفلا

 )29( ةدام

 ءامحإلا

 ًاقفو( كلذب حمسي سقطلا ناك اذإ ةارابملا لبق بعلملا ضرأ ىلع ءامحإلا قرفلل قحي 1.29

 يهتنيو ةقيقد نيسمخب ةارابملا ةيادب لبق ءامحالا أدبي نأ ىلع ،)ةارابملا بقارم ةيؤرو تاميلعتل

 .ةقيقد نيرشعب اهتيادب لبق

 ةيضرأ لخاد تاحالصإ وأ تاليدعت دوجو لاح يف ءامحإلل ناكم ديدحت ةارابملا بقارمل قحي 2.29

 .بعلملا

 مزتلت ال يتلا قرفلا مرغتسو .افنآ ةددحملا تاقوألا دعب وأ/و لبق ءامحإلا قرفلا ىلع رظحي 3.29

 اهتاعارم مدعل هالعأ ةروكذملا )1-29( ةداملا يف ةددحملا ةارابملا لبق ةيمسرلا ءامحإلا تاتيقوتب

 مايقلا مدع قيرفلل زوجيو .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو ةارابملل ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاقل

 .كلذ دارأ اذإ ءامحإلا ةيلمعب

 تقولا يف ءامحإلا ةيلمع قيرف لك يف ءالدبلا نيبعاللا ةفاك سرامي دق ،ةارابملا ءانثأ 4.29

 ةركلا مادختسا نودب قيرفلا يلوؤسم نم دحاو لوؤسم ةطساوب مهتدعاسم متت نأ ىلع ،هسفن

 ددحت ةقطنم يف وأ ءالدبلا ةكد نم برقلاب ىمرملا فلخ ءامحإلا متيو )ىمرملا سراح ادع ام(

 بقارمل زوجي ،ةقيض ىمرملا فلخ ةحاسملا تناك اذإو .اهتيادب لبق ةارابملا بقارم ةطساوب

 نيبعال ةثالثل ةلاحلا هذه يف حمسيو ،قيرفلا ةكدل ةرواجم ةحاسم ديدحت ةلاحلا هذه يف ةارابملا

 ،)ةركلا مادختسا نود( تيقوتلا سفن يف ءامحإلا ةيلمع ةسراممب قيرف لك نم ىصقأ دحك طقف

 يلوؤسم نم دحاو لوؤسم ةدعاسمب ءامحإلاب ةثالثلا نيبعاللا موقي نأ زوجي ،ةلاحلا هذه يفو

 .قيرفلا
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 )30( ةدام

 بيردتلاو ةارابملا تارك

 ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم اهميلست متي يتلا تاركلا مادختسا ةكراشملا ةيدنألا ىلع بجي 1.30

 .نيفرتحملل كوندا يرود تايرابم يف فيضملا يدانلا لبق نم اهمادختسا متي يتلاو ةطبارلل

 ماكحلا ةفرغ يف تاركلا نوكت نأ ىلع )راب 1.0 ىتح 0.8( نيب تاركلا طغض نوكي نأ بجي 2.30

 كلتب يدانلا مازتلا نم دكأتلا ةارابملا ماكح ىلع بجيو ،ةارابملا ءدب نم لقألا ىلع ةقيقد 120 لبق

 .تاميلعتلا

 )31( ةدام

 داتسإلا

 تاداتسإلا نيب نم نوكي نأو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود لخاد داتسالا نوكي نأ بجي 1.31

 رايعملا بسحب تابلطتملا داتسالا يفوتسي نأ بجي امك ،ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار لبق نم ةدمتعملا

)I .01( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار حئاول نم ةلص تاذ ىرخأ حئاول ةيأو ،ةيتارامإلا صيخرتلا ةحئال نم، 

 تابلطتملا ةفاك يفوتسي لقألا ىلع دحاو داتسا ةيمست ةكراشملا ةيدنألا عيمج ىلع بجيو

 يف ةارابم لوأ قالطنا دعوم نم لقألا ىلع رهشأ ةثالث لبق كلذو تاداتسإلا ةحئال يف ةجردملا

 قالطنا دعوم نم ًاموي نوثالث لبق يهتنت نأ بجي حشرملا داتسالا ىلع تاديدجت ةيأو ،ةقباسملا

 .همادختسا لبق ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم داتسالا دمتعي نأ ىلع ،ةقباسملا يف ةارابم لوأ

 

 حئاول ريياعم نم ةيئاشنالا ريياعملا دحأ ىلع ءانثتسا حنم ةطبارلا ةرادإ سلجمل قحي 2.31

 ةيحانلا نم رايعملا قيقحت ةلاحتسا وأ ةريبك ةبوعص دوجو لاح يف ةطبارلل ةعباتلا تاداتسإلا

 .بابسألاب للعم بلطل ًاقفوو ةيئاشنالا

 يف كراشملا قيرفلاب صاخلا داتسالا يف ديدجتلا لامعأ نم ءاهتنالا مدع لاح يف 3.31

 ماكحأل ًاقفو ةطبارلا تابلطتمل كراشملا يدانلا داتسا ءافيتسا مدع وأ ًاموي نيثالث لبق ةقباسملا

 قفري نأ ىلع ،هب ةصاخلا تايرابملا ةفاضتسال ليدب داتسا حيشرت يدانلا ىلع بجي تاداتسإلا ةحئال

 داتسالا مسا اهب حضوم نوكي نأ ىلع ،داتسالا كلام نم ةيباتك ةقفاوم حشرملا داتسالا عم

 .مدختسملا داتسالا ىلع ماقتس يتلا تايرابملاو

 يدانلا ىلع بجي امك .داتسإلا سفن يف ةقباسملا يف هتايرابم عيمج يدانلا بعلي نأ بجي 4.31

 داتسإلا يف هتايرابم بعل نيبو هنيب لوحت يتلاو مسوملا ةيادب لبق داتسالا ةيزهاج مدع تالاح يف

 ،مسوملا ةيادب لبق لقألا ىلع موي )15( هاصقأ دعوم يف ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا غالبإ ،هب صاخلا
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 نأ ىلع ،رييغتلا ببسو ليدبلا بعلملا بحاص يدانلا عم قافتالا نم ةخسنو ،ليدبلا بعلملا ًانمضتم

 ريدقتل ًاقفو نأشلا اذهب يئاهنلا رارقلا نوكيو ةيذيفنتلا ةرادإلا نم دمتعم ليدبلا بعلملا نوكي

 .ةطبارل ةرادإ سلجم

 ةيذيفنتلا ةرادإلا غالبا هيلع بجي ،مسوملا ةيادب دعب داتسالا رييغت يدانلا ررق لاح يف 5.31

 بجي امك .ديدجلا داتسالا يف اهتفاضتسا عمزملا ةارابملا دعوم نم لقألا ىلع عوبسا لبق ةطبارلل

 كلام نم ةيباتك ةقفاوم كلذكو رييغتلا يف ببسلاو حرتقملا ديدجلا داتسالا مسا بلطلا نمضتي نأ

 تاداتسإلا ةمئاق نمض حرقتملا داتسالا نوكي نأ بجي ،داتسالا رييغت ةلاح يف هنأب ًاملع ،داتسالا

 ةقلعتملا فيلاكتلا ةفاك يدانلا لمحتي كلذ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم ةدمتعملا

 .داتسالا رييغتب

 ةارابم بعل نيبو هنيب لوحي يذلا رخآ ببس يأل وأ ةرهاقلا ةوقلا تالاح يف يدانلا ىلع بجي 6.31

 ،ليدبلا بعلملا ًانمضتم ،روفلا ىلع ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا غالبإ متي ،هب صاخلا داتسإلا يف رثكأ وأ

 بحاص يدانلا لمحتي متيأ ىلع رييغتلا ببسو ،ليدبلا بعلملا بحاص يدانلا عم قافتالا نم ةخسنو

 نم دمتعم ليدبلا بعلملا نوكي نأ ىلع ،ةارابملا ميظنتب ةصاخلا تابجاولاو قوقحلا عيمج ةارابملا

 .ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ريدقتل ًاقفو نأشلا اذه يف يئاهنلا رارقلا نوكيو ،ةيذيفنتلا ةرادإلا

 ةيذيفنتلا ةرادإلا فرصت تحت هب ةصاخلا بعالملاو داتسإلا عضي نأ يدان لك ىلع بجي 7.31

 لقألا ىلع مايأ ةعبس لبق ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم بلط لاسرإ متي نأ ةطيرش ،بلطلا دنع ةطبارلل

 ئراوطلا ةلاح يف راطخإلا ةدم ليلقت زوجيو ،داتسإلا مادختسال ةطبارلا هيف جاتحت يذلا مويلا نم

 .ينعملا يدانلا اهب موقي نأ بجي يتلا ةقبسملا تابيترتلا ةاعارم عم

 يف ءاج ام يدانلا نمضي نأ بجي تايرابملا هيلع ماقملا داتسإلل يدانلا ةيكلم مدع لاح يف 8.31

 ةيفاضإ فيلاكت يأ ةطبارلا لمحتت الأو داتسالا كلام نيبو هنيب ةيدقاعتلا ةقالعلا يف )7-31( ةداملا

 .ةارابملاب ةصاخلا ةيليغشتلا فيلاكتلا ءانثتساب

 ةقباسملا ءانثأ وأ لبق تقو يأ يف داتسإلل صحف ءارجإ ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلل زوجي 9.31

 .ةطبارلل ةعباتلا تاداتسإلا حئاول يف ةبولطملا ريياعملا يفوتسي داتسالا نا نم دكأتلل

 )32( ةدام

 نيبعاللا تادعم

 ،ةطبارلا ةرادإ سلجم نم ةدمتعملا تادعملا ةحئالب مازتلإلا ةكراشملا ةيدنألا ىلع بجي 1.32

 متيو .ةقباسملا تايرابم يف نولوؤسملاو نوبعاللا اهيدتري يتلا تاودألاو سبالملا ددحت يتلاو
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 ىتحو داتسإلا ىلإ كراشملا يدانلل نييمسرلا نيلثمملا لوصو تقو نم تادعملا ةحئالب لمعلا

 .مهترداغم تقو

 تروشلاو صيمقلا( ثلاثلا وأ يناثلاو لوألا سبالملا مقط نم ةنيع ميدقت يدان لك ىلع بجي 2.32

 مازتلالا عم .ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا هددحت يذلا دعوملا يف نيبعاللاو ىمرملا سارحل )بروجلاو

 ناولألا نم رخألا مقطلا نوكي نأ ىلع ةحتافلا ناولألا نم سبالملا مقطأ دحأ نوكي نأ ةرورضب

 يتلا سبالملا عيمج ىلع ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي امك  .ةنكادلا

 تادعملا ةحئال اهتددح يتلا تاءارجإلل اقفو ةقباسملا تايرابم لالخ داتسإلا لخاد يدانلا اهمدختسي

 .اهل ةقحال تاميلعت ةياو

 ةرادإلاب قيوستلا يلوؤسم وأ/و ةارابملا بقارم وأ/و ةارابملا يلوؤسم مزتليو قحي 3.32

 هذه لاسرإ مهل قحي امك ،بعلملا ضرأ يف مهتادعمو نيبعاللا سبالم صحف ةطبارلل ةيذيفنتلا

 .ةارابملا ءاهتنا دعب صحفلاو ةباقرلا نم ديزملل ةطبارلل يسيئرلا رقملا ىلإ تاقلعتملا

 تادعم حئاول يف ةدراولا نيبعاللا سبالمو ضارغأ ىلع ةقفاوملا نأشب تارارقلا دعت 4.32

 نيب دقاعتلل ةجيتن عازن يأ ؤشن لاح يف مازتلا وأ ةيلوؤسم ىندأ ةطبارلا لمحتت الو .ةيئاهن ةطبارلا

 يدانلا قفاويو .تادعملا ةحئالب ةدوجوملا نالعإلا طورش ببسب )ةاعرلا( يعارلاو كراشملا يدانلا

 تادعمو ضارغأب قلعتت تارارق يأ ذاختا نع جتني دق ررض يأ نع ةطبارلا ضيوعت ىلع كراشملا

  .نيبعاللا

 رهظ ىلع ًاحضوم ةقباسملا تايرابم يف نيكراشملا نيبعاللا مقرو مسا نوكي نأ بجي 5.32

 :يلي ام نامض عم بعللا صيمق

 نم داتسإلا يف دوجوملا روهمجللو ميكحتلا مقاطل ءورقم مقرلا نوكي نأ 1.5.32

 .ةينويزفلتلا تاونقلا يدهاشم ىلإ ةفاضإلاب ةديعب ةفاسم

 ناولأب نوكت نأو نيبعاللا تادعم نع ماقرألاو ءامسألا نول فلتخي نأ بجي 2.5.32

 قوف حتافلا نوللا نوكي يأ( صيمقلا نول نع ةفلتخم ةنولم ةعقر ىلع ةبوتكم وأ ةنيابتم

 .)سكعلا وأ نكادلا

 عيمج يف مسالاو مقرلا سفنب صيمقلا سفن بعال لك يدتري نأ بجي 3.5.32

 تاقباسم نم ًايأ يف لجسم بعال يأل صصخملا مقرلا نأ امك .ةطبارلا تاقباسم تايرابم

 مسوملا سفن يف رخآ بعال يأل ةقباسملا هذه يف همادختسا نكمي ال ىرخألا ةطبارلا

 اهمظنت يتلا تاقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ يف مقرلا بحاص بعاللا ةكراشم لاح يف

 أدبيو رخآ بعال ىلإ همقر حنم زوجي ال ،رخآ قيرف ىلإ بعاللا لاقتنا ةلاح يفو ،ةطبارلا

 .نايحألا بلغأ يف 1 مقر ىمرملا سراح حنم عم 99 ىتح 1 نم نيبعاللا ماقرأ لسلست
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 يبعالو ىمرملا سارح( نم ًالك سبالم مقطأ ناولأ ديدحتب ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا موقت 6.32

 رييغت ةيناكمإ فيضلا وأ/و فيضتسملا يدانلل قحيو ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم لك لبق )قيرفلا

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

 ناولألا ىلع ناولألا رايتخا ةيلمع زكرتتسو ،ةلصلا تاذ ةارابملل ناولألا فشك مالتسا نم ةعاس

 لاح يف ناولألا ديدحت ةيولوأ نوكت نأ ىلع ،قيرف لكل ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم ةدمتعملا

 :يلاتلل ًاقفو ضراعت دوجو

 ،فيضملا قيرفلا يبعال سبالم 1.6.32

 ،فيضلا قيرفلا يبعال سبالم 2.6.32

 ،فيضملا قيرفلا ىمرم سراح سبالم 3.6.32

 ،فيضلا قيرفلا ىمرم سراح سبالم 4.6.32

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

 لبق نم اهيلع ةقفاوملا بجي يتلاو نيقيرفلا سبالم ناولأ نيب هباشت يأ كانه نوكي الأ بجي

 .ةارابملا قالطنا لبق ةارابملا ماكح

 راضحإ مدع عم ،هالعأ اهيلإ راشملا تارايخلا عيمجل لماك ذافنتسا ىلإ لوصولا لاح يف 7.32

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

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

-3( ةجيتنب ًارساخ فيضلا قيرفلا رابتعاو ةارابملا ءاغلإ مكحلا ىلع بجوتي فيضلا قيرفلا لبق نم

0(.  

 مقطو ةارابملل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم دمتعملا مقطلا راضحإ ةكراشملا ةيدنألا ىلع بجي 8.32

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

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

 اهردق ةمارغب ينعملا يدانلا ميرغت متيس ةارابملا ءاغلا ىلا لشفلا اذه يدؤي ملو دنبلا اذه

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو مهرد فالآ ةسمخ )5,000(

 )33( ةدام

 قيرفلا يلوؤسمو نيبعاللا كولس

 ةيضايرلا حورلا ئدابمب ةقباسملا يف نيكراشملا قيرفلا يلوؤسمو نيبعاللا عيمج مزتلي 1.33

 .ةطبارلا ةطشنأ نم اهريغو تايرابملا عيمج يف فيظنلا بعللاو
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 متتو قيرفلا يلوؤسم وأ نيبعاللا كولس ءوس تالاح عم لماعتلاب طابضنالا ةنجل صتخت 2.33

 .طابضنالا ةحئالل اقفو مهتبقاعم

 قطانملا عيمجو ثبلا/مالعإلا لئاسو قطانمو بعللا ناديم يف اقلطم نيخدتلا رظحي 3.33

 ةقطنملا يف ةدوجوملا نيبردملا فرغو ،نيبعاللا قفنو سبالملا ةفرغ( داتسإلا لخاد ةيمسرلا

 .طابضنالا ةحئالل ًاقفو ةداملا هذه قرخ ةلاح يف لماعتلا متيسو .)اهريغو ،ةيمسرلا

 )34( ةدام

 تايرابملا ريوصت

 نكامألا يف عضوت )ويديف( رثكأ وأ ةينف اريماك ةطساوب مهتايرابم ريوصت قرفلل نكمي 1.34

 ريغ تناك لاح يف تايرابملا ريوصت يدانلل قحيو ،ةارابملا بقارم ةفرعمب داتسإ لكب اهل ةددحملا

 .ًاينويزفلت ةلوقنم
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 سماخلا لصفلا

 ةفيضملا ةيدنألا

 )35( ةدام

 تاداتسإلا تابلطتم

 حئاول يف ةدراولا ةيرورضلا قفارملا ةفاك ريفوت اهقتاع ىلع ةفيضملا ةيدنألا ذخأت 1.35

 ةيدنألا ءافو مدع يدؤيسو .ةقباسملا تايرابم نم ةارابم لك يف ةطبارلاب ةصاخلا تاداتسإلا

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل اقبط اهيلع تابوقعلا عيقوت ىلإ طورشلا كلتب ةفيضملا

 وأ ،يمالعإلا زكرملا ءاوس( ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا نم اهدامتعاو قفارملا ديدحت درجمب 2.35

 يطاعت ةبقارم ةفرغ وأ ،ةيبطلا ةفرغلا وأ ،ةطبارلا يلوؤسم بتكم وأ ،يفحصلا رمتؤملا ةفرغ

 تلصح اذإ الإ رخآ ناكم ىلإ قفارملا هذه رييغتب ةفيضملا ةيدنألل حمسي ال ،)اهريغو ،تاطشنملا

 لبق هيلع قفتملا قفارملا ناكم رييغت بلط مدقي نأ بجيو .ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا ةقفاوم ىلع

 تاءارجإل ًاقبط يدانلا ةفلاخم متيس كلذ ةفلاخم لاح يفو ،ةارابملا نم لقألا ىلع دحاو عوبسأ

 .ةدوجلا طبض

 )36( ةدام

 تايرابملا ميظنت

 .تايرابملا لودج يف ًالوأ روكذملا يدانلا وه ةقباسملا تايرابم ةفاك يف فيضملا يدانلا ربتعي 1.36

 :يلي امب ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،)ةصاخلا هتقفن ىلع( يدانلا مزتليو

 .ةلصلا تاذ ميماعتلاو حئاولل ًاقفو ةارابملا ةماقإ نامض 1.1.36

 هدامتعاو هليجست مت يذلا فيضملا يدانلل ماعلا قسنملا نييعت نم دكأتلا 2.1.36

 ،ةقباسملا يف هبعلم ىلع ةماقم ةارابم لكل ةطبرلل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم

 تاداتسإلا ةحئال يف ةجردملا قفارملا ةفاك زيهجتو ريفوت نم دكأتلا 3.1.36

 ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم لك لبق ديج لكشب ةطبارلاب ةصاخلا

 تاهجلا عيمجل نمآ لخدم ريفوتو تارايسلل ةمئالم فقاوم نيمأت نم دكأتلا 4.1.36

 امك( ةارابملا يلوؤسمو ةكراشملا قرفلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةارابملاب ةينعملا

 مالعإلا لئاسوو ةعباتلا ةيراجتلا تاكرشلاو )ةحئاللا هذه نم سداسلا لصفلا يف حضوم وه

 ،روهمجلاو
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 يدانلا ىلع بجي( تابطرملاو ءاملاو جلثلا نم ةريبك ةيمك دوجو نامض 5.1.36

 قرفلا سبالم رييغت فرغ يف )تاشتيودناسو هكاوفو تابطرم ريفوت لقألا ىلع فيضملا

 ةطبارلا يلوؤسم بتكمو تاطشنملا يطاعت ةبقارم ةفرغو ماكحلا سبالم رييغت ةفرغو

 .يمالعإلا زكرملاو

 جلثملا ءاملاب ةللبم ةفيظن ةديدج فشانم وأ ةجنفسا 20 ريفوت نم دكأتلا 6.1.36

 رتيلليم 500 مجح ءام ةوبع 22و جلثلا نم مارغ وليك 10و )ديربت قودنص يف اهميدقت متي(

 .قيرف لكل طوش لك يف ديربت ةحارتسا لكل

 متي( جلثملا ءاملاب ةللبم ةفيظن ةديدج ةجنفسا 10 ريفوت نم دكأتلا 7.1.36

 لكل رتيلليم 500 مجح ءام ةوبع 14و جلثلا نم مارغ اوليك 5و )ديربت قودنص يف اهميدقت

 .ماكحلا مقاطل طوش لك يف ديربت ةحارتسا

 تاعاس 3 لبق ةارابملا موي داتسإلاب لوؤسملا لمعلا مقاط روضح نم دكأتلا 8.1.36

 ،مهب ةطونملا تابجاولاب اوموقي يكل ةارابملا قالطنا دعوم نم لقألا ىلع

 ةيادب لبق "ًالفط رشع ينثا" تاركلا عمج لافطأو قسنم روضح نم دكأتلا 9.1.36

 ىجري .قئاقد ةرشعب ةارابملا ءاهتنا دعب ىتح لمعلا يف مهرارمتساو نيتعاسب ةارابملا

 ،تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل ةطبارلل بابشلا جمانرب ةحئال ىلإ ةدوعلا

 يدانلا نكمت يتلا ةءافكلاب زيمتي لمع قيرفو نيعوطتم دوجو نامض 10.1.36

 ةطبارلا حئاولو ةحئاللا هذه يف اهيلإ ةراشإلا تمت يتلا هتامازتلاب ءافولا نم فيضملا

  ،ىرخألا

 يبعالو يلوؤسمو تايرابملا يلوؤسم نم لكل داتسإلل لوخدلا نامض 11.1.36

 سنجلا يف زييمت يأ نود مالعالاو ةيمسرلا ثبلا تاهجو ريهامجلاو ةاعرلاو فيضلا قيرفلا

 ،دقتعملا وأ ةنايدلا وأ نوللا وأ قرعلا وأ

 .ةارابملا دعبو ءانثأو لبق نمألاو ماظنلا نع ًالوؤسم فيضملا يدانلا نوكي 12.1.36

 ةجيتن تابوقع هيلع ضرفت دقو لصحت دق ثداوح ةيأ نع ًالوؤسم فيضملا يدانلا ربتعيو

 .ثداوحلا هذهل

 فيضملا قيرفلا وبعال رداغيو رضحي نأ بجي ،ةمالسلاو نمألاب قلعتت رومأل 13.1.36

 .قيرفلاب ةصاخلا ةلفاحلا يف فيضلا قيرفلاو

 كراشملا يدانلا دقاعت ةجيتن عازن يأ ءوشن لاح يف مازتلا وأ ةيلوؤسم ىندأ ةطبارلا لمحتت ال 2.36

 ال لاثملا ليبس ىلع( ثلاث فرط يأ وأ هئاطسو وأ هيلثمم وأ هيفظوم وأ هيلوؤسم وأ هيبعال نم يأ وأ
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 مازتلالا ا ببسب )نيبعاللا وأ ءاطسولا وأ ثبلا تاهج وأ نيعّنصملا وأ نيدّروملا وأ )ةاعرلا( يعارلا رصحلا

 .اهبجومب رخآ فرط يأو ةيدنألا ىلع ةبترتملاو ةطبارلا اهعضت ىرخأ حئاول يأ وأ /و ةحئاللا هذه ماكحأب

 تاكرشلاو اهئالفكو اهئالكوو ةطبارلا نع عافدلاو ،ءافعإ ،ضيوعتب ةفيضملا ةيدنألا مزتلت 3.36

 ،اهيفظوم ةفاكو ةطبارلا نع ةباينلاب وأ /و تامدخ مدقمك لمعي ثلاث فرط يأ وأ /و اهل ةعباتلا

 وأ تايلوؤسم وأ رارضأ يأ نع ةطبارلل نيعباتلا صاخشألا عيمجو اهئالكو ،اهيلثمم ،اهلامع ،اهءاردم

 فيراصملا كلذ لمشيو( فيراصم وأ تامارغ وأ ىواعد وأ تابوقع وأ تاضيوعت وأ رئاسخ وأ تامازتلا

 ،نيبعاللا ،يدانلا مازتلا مدعب قلعتت وأ نع ًاشنت يتلاو ةعيبط وأ عون يأ نم )ةلوقعملا ةينوناقلا

 نع  ةرداص ىرخأ ةحئال يأ وأ /و ةحئاللا هذه  ماكحأب  ءالكولا وأ نيلثمملا ،نيمدختسملا ،نيلوؤسملا

 .ةطبارلا

 قيرفلل اهيف تايلاديملاو عردلا ميلست متيس يتلا ةارابملا يف ،)1-36( ةداملا نم ًءانثتسا  4.36

 ثيح نم ةارابملا ميظنت نع ةلوؤسم ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا نوكتس ،يرودلا ةلوطب ىلع لصاحلا

 ةمالسلاو نمألا تابيترتو ركاذتلا ماظنو ةماهلا تايصخشلاو تايصخشلا رابك دعاقم عيزوتو لوكوتوربلا

 .ةارابملاب ةصاخلا ةيليغشتلا فيلاكتلا ةفاك فيضملا يدانلا لمحتي نأ ىلعو ،زئاوجلا عيزوت لفحل

 )73( ةدام

 تانالعإلاو نوقلعملاو ةيلخادلا ةعاذإلا ةمظنأ

 حوضوب عمسي ديج لكشب توصلا ليصوت ىلع ةرداق ةيتوصلا ةعاذإلا ةمظنأ نوكت نأ بجي 1.37

 ةدايزلا ةلاح يف ىتح ماحدزالا جيجض نم ىلعأ توصلا نوكي نأ بجي امك ،داتسإلا جراخو لخاد

 .ءاضوضلا تايوتسمو ريهامجلا يف ةئجافملا

 ةيزيلجنإلاب نيتغللاب ريهامجلا ةبطاخم ىلع ةردقلا هيدلو بردم يلخاد عيذم ريفوت بجي 2.37

 عيذملا همدختسي بوتكم صنب ةفيضملا ةيدنألا ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا دوزت فوسو .ةيبرعلاو

 .ةقباسملا تايرابم نم ةارابم لك يف يلخادلا

 عيجشتل ةيسايسلا لئاسرلا ضعب ليصوت يف ةيلخادلا ةعاذإلا ةمظنأ مدختست الأ بجي 3.37

 .فيضلا قيرفلا هاجت ةيرصنعلا لاكشأ نم لكش يأ ءادبإ يف وأ يلحملا قيرفلا

 ةقيقد رشع ةسمخـب ةارابملا ةيادب لبق ىتح ىقيسوم ليغشتب ةفيضملا ةيدنألل حمسي 4.37

 بجي نكلو ،ةارابملل ةيمسرلا يلزانتلا دعلا ةمئاقل ُاقفو نيطوشلا نيب ام ةحارتسا ءانثأ كلذكو

 تاءاقللا ثبل ةنيعم لصاوف صيصختو ءامحإلا ءانثأ بسانم لكشب توصلا تايوتسم يف مكحتلا

 .بعلملا ةيضرأ ىلع ةينويزفلتلا

 ةدمل ليغشتلا متي ثيحب ،فادهألا زارحإ بقع الإ ةارابملا ءانثأ ىقيسوم ليغشتب حمسي ال 5.37

 .بعللا فانئتسا لبق اهفاقيإ متي نأ ىلع ،ىصقأ دحك يناوث رشع
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 )38( ةدام

 ةقالمعلا ضرعلا ةشاش

 راعشو نييدانلا تاراعشو ةارابملا تيقوتو ةجيتن ةقالمعلا ضرعلا ةشاش ىلع ضرعي 1.38

 فقوت لاح يفو ،ةلصلا تاذ ىرخألا حئاولل ًاقفو كلذو عئاضلا لدب تقولا اهيلع ضرعي الو ةلوطبلا

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقبط يدانلا ةفلاخم متيس ،ببس يأل ةقالمعلا ضرعلا ةشاش ليغشت مدع وأ

 لخاد ةقالمعلا ضرعلا ةشاش ىلع ةارابملل رشابم ثب ضرع ةفيضملا ةيدنألا عيطتست 2.38

 .ءانثتسا نود تاطقللا ةداعإ ضرع رظحيو ،)نكمأ نإ( داتسإلا

 ىلع ةقباسملا يف ىرخألا تايرابملل ةروصم ويديف عطاقم وأ جئاتنلا ضرع ةدشب رظحي 3.38

 .ةيلخادلا ةعاذإلا ةمظنأ مادختساب وأ ةقالمعلا ضرعلا ةشاش

 )39( ةدام

  ةمالسلاو نمألا

 ةصتخملا ةيلحملا تاطلسلا عم قيسنتلاب يضاير مسوم لك ةيادب لبق فيضملا يدانلا مزتلي 1.39

 تادعملا وأ ةزهجألا ثيح نم ءاوس هب صاخلا داتسالا نمأل ةمزاللا تاجايتحالا ةفاك دامتعاو رصحل

 يف داتسإلا لوحو لخاد ةبسانملا ةينمألا تاءارجإلا ذيفنتو طيطختو دادعإ ىلإ ةفاضإلاب ،ةينمألا

 نييدانلا يلوؤسمو يبعال :نم نيينعملا صاخشألا ةفاك لمشت يتلاو .ةقباسملا تايرابم عيمج

 ءاكرشلاو مالعإلا لئاسو يلثممو )سداسلا لصفلا يف حضوم وه امك( ةارابملا يلوؤسمو

 .روهمجلاو )ةكراشملا ةيدنألاو ةطبارلا( ةاعرلاو نييراجتلا

 لمشت اهدادعإب اوماق يتلا ةمالسلاو نمألا ططخ نأ نم دكأتلاب ةفيضملا ةيدنألا مزتلت 2.39

 :يتآلا

 ىلوتي )ةأشنملا نمأ طباض( صخرم ينمأ لوؤسم نييعتب يدان لك مازتلا 1.2.39

 نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا ماهملاو تابجاولا نم ةعومجم ذيفنت

 نمألا ليلدو ةيضايرلا تايلاعفلاو تآشنملا نمأ نأش يف 2014 ةنسل )8( مقر يداحتالا

 .ةطبارلاب صاخلا ةمالسلاو

 نمألا تاكرش رصانع نم لقألا ىلع دارفأ )10( ددع ريفوتب ةيدنالا مازتلا  2.2.39

 يفو ،ةارابملل ةيميظنتلا رومألاو ريهامجلا ددعو ةارابملا ةيمهأ عم بسانتي امب ةصاخلا

 ددحملا دعوملا يف ةصاخلا نمألا تاكرش رصانع نم دارفأ )10( نم لقأ ددع دجاوت لاح
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 لالخ مهدجاوت مدع لاح يفو ،ةقيقد 15 ةدمل راظتنالا مكحلا ىلع بجي ،ةارابملا قالطنإل

 .)0-3( ةجيتنب ةارابملل ًارساخ فيضملا يدانلا ربتعيو ةارابملا ءاغلإ متي ةدملا كلت

 ةيدنألل ىنستي يكل ةطبارلا دامتعا ماظنو ةمالسلا ةرادإ ةطخ قيبطت بجي 3.2.39

 ،نيعجشملا ةبقارم ةفيضملا

 ،بعلملا ضرأ ىلع ةكرحلا وأ/ىلإ لوخدلا دييقت بجي 4.2.39

 ،ئراوطلا تالاح يف ءالخإلا نم نكمتلل عمجتلل طاقن صيصخت 5.2.39

 ،ةصصخملا اهنكامأ يف تاتفاللا عضو 6.2.39

 ،لمعلل ةزهاج ئراوطلا تالاح يف ءالخإلا باوبأ نوكت نأ بجي 7.2.39

 ةيلمعلا ةرادإل ةيسيئر ةطقن نوكتل تايلمعلا زكرمل ةقطنم صيصخت 8.2.39

 ،ةينمألا

 ،ةحيحص ةقيرطب ةينعملا فارطألا عيمجل ةيرورملا تاراسملا ديدحت 9.2.39

 دعب مهترداغم ىتحو داتسإلا ىلإ مهلوصو ذنم ةارابملا يلوؤسم ةيامح 10.2.39

 ،ةارابملا ءاهتنا

 ،تاقوألا عيمج يف بعلملا ضرأ ىلإ روهمجلا لوخد عنم بجي 11.2.39

 ،ةيلحملا نيناوقلل ةيهيفرتلا تايلاعفلاو ضورعلا لاثتما 12.2.39

 ،روهمجلل ةيبطلا تامدخلا ميدقت 13.2.39

 .دجو نإ ،نيدوقفملا لافطألا نع ثحبل ةيلمع ةطخ 14.2.39

 ةقطنم ةيامحل ةذختملا ةلوقعملا ةينمألا تاءارجإلا عيمج ةفلكت فيضملا يدانلا لمحتي 3.39

 .ثبلا تادعمو يجراخلا لقنلا ةبرعو اريماكلا نكامأو قيلعتلا

 داوملا ةمئاق يف ةدراولا داوملا نم يأ مهتزوحبو داتسإلا ىلإ لوخدلا روهمجلا ىلع رظحي 4.39

 .ةمالسلاو نمألا ليلد يف )ب( قحلملل ًاقفو ةروظحملا

 ديزي الأ ىلع( داتسالا يف طقف دحاو توص ربكم مادختساب كراشملا يدانلا يعجشمل حمسي 5.39

 توصلا ربكم لصوي نأ زوجي ال .مهيدان عيجشت ضارغأل ىرخأ ةيعاقيإ ةيقيسوم تالآ ةيأو )طاو 45 نع

 زوجي الو ةينورتكلإ ةزهجأ يأ ىلإ قيرفلا عيجشت يف ةمدختسملا ةيعاقيإلا ةيقيسوملا تالآلا وأ /و

 نأ ىلع .عيجشتلا يف ةمدختسملا ةيعاقيإلا ةيقيسوملا تالآلا وأ /و توصلا ربكم تاوصأ ميخضت

 متيو .طقف ةيناثلا ةجردلا تاجردم يف ةيعاقيإلا ةيقيسوملا تالآلاو توصلا ربكم مادختسا متي

 ةرادإلل قحيو ،كلذ ةفلاخم لاح يف ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو يدانلا ىلع ةبوقع قيبطت

 نكمت نإ نيعم داتسإب توصلا تاربكم دوجوب حامسلا مدع ةلأسم رابتعالا نيعب ذخأت نأ ةيذيفنتلا
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 توصلا تاربكم مادختسا ريثأت ىلع لدي ،لقتسم دنتسم وأ/و ريرقت ميدقت نم فيضتسملا يدانلا

 زكارملا بناجب ةدجاوتملا بعالملا يف ىضرملا ةحار وأ داتسالا يف ةمالسلاو نمألا ريبادت ىلع ًابلس

 وأ ةطرشلا وأ ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلل قحي ،قبس امب لالخإلا نود .تايفشتسملاو ةيحصلا

 تناك اذإ ةيعاقيإلا ةيقيسوملا تالآلا وأ /و توصلا تاربكم ةرداصم ةصاخلا نمألا ةكرش يفظوم

 .ةمالسلاو نمألا ريبادت ىلع وأ ماكحلا ءادأ ىلع رثؤت اهنم ةرداصلا ءاضوضلا وأ تاوصألا

 يأ هيجوت مهيلع رظحيو .اهتيدنأ عيجشت ءانثأ ةيضايرلا قالخألاب ريهامجلا ىلحتت نأ بجي 6.39

 .ةيسنج وأ ةيرصنع ةغل وأ تافرصت وأ تاراعش وأ ظافلأ مادختسا وأ ةناهإ

 .هيعجشمو هريهامج نع رداصلا كولسلا ءوس ةيلوؤسم يدان لك لمحتي نأ بجي 7.39

 ةحئالل ًاقفو )اهيلع ةبترتملا تابوقعلاو( ريهامجلا اهب موقت يتلا تافلاخملا ديدحتو جاردإ مت 8.39

 .طابضنالا

 ةيذيفنتلا ةرادإلا يلوتت ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم لقنب ارارق طابضنالا ةنجل تذختا اذإ 9.39

 .طابضنالا ةنجل رارق بعلملا اذه فلاخي الأ ةطيرش ،ةارابملا ةفاضتسال دياحم بعلم ديدحت ةيلوؤسم

 ،فيضلا يدانلا ريهامج لبق نم فيضملا يدانلاب ةصاخلا ينابملا وأ قفارملا فالتإ مت اذإ 10.39

 قالطنا دعوم نم رثكألا ىلع ةعاس 24 لالخ ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا غالبإب ررضتملا يدانلا موقي

 ةيذيفنتلا ةرادإلل قحيو .تايفلتلا حضوت روصب ةتبثم ينمأ ريرقت ةغيص يف تايفلتلا هذهب ةارابملا

 صحفلا ةجيتن ىلع ءانبو كلذ دعب مث ةدبكتملا تايفلتلاو رئاسخلا صحفل فرط يأ نييعت ةطبارلل

 ريرقت دادعإ ةيذيفنتلا ةرادإلل زوجي ،كلذ ىلع ةوالعو .فيضلا يدانلا نم ةمزاللا تاضيوعتلا بلط متي

 .يفاضإ ءارجإ ذاختال طابضنالا ةنجل عم قيسنتلاب

 )40( ةدام

 ةيبطلا قفارملاو فاعسإلا تارايس

 قفارملا ريفوتب ،ةصاخلا هتقفن ىلعو يرودلا تايرابم ةفاك لالخ فيضملا يدانلا مزتلي 1.40

 .داتسإلا لخاد اهركذ يلاتلا ةيبطلا مقاوطلاو

 ةزهجألاو ةمدقتملا ةيبطلا تادعملا عيمجب نيتزهجم فاعسإ يترايس 1.1.40

 فعسملا نوكي نأ ىلع ،ةرايس لكل قئاسو فعسم دجاوت ةيمهأ ىلإ ةفاضإلاب ةيرورضلا

 بجيو .ةيموكح ةيبط ةئيه وأ ةحصلا ةرازو نم دمتعمو ةنهملا ةلوازم حيرصت ىلع لصاح

 ىتح ةدحاو ةعاسب لقألا ىلع ةارابملا ةيادب لبق ةدوجوم فاعسإ ةرايس كانه نوكت نأ

 نأ بجي امنيب ،)داتسإلل ةارابملا يمظنمو ريهامجلا عيمج ةرداغم دعب( ةارابملا ةياهن
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 ىتحو لقألا ىلع ةعاسب ةارابملا ةيادب لبق داتسإلا يف ىرخألا فاعسإلا ةرايس دجاوتت

 :يلي ام قبطي فوسو .)داتسإلل نيبعاللا عيمج ةرداغمو( ةارابملا ةياهن

 نيدجاوتم نيقئاسلاو نيفعسملا وأ/و فاعسإلا يترايس نكت مل اذإ 1.1.1.40

 متيس ،ةارابملا دعوم قالطنا لبق اهلوصو عم ددحملا دعوملا يف داتسإلا يف

 .طابضنالا ةنجل رارقل اقبط يدانلا ىلع ةبوقع عيقوت

 نيدجاوتم نيقئاسلاو نيفعسملا وأ/و فاعسإلا يترايس نكت مل اذإ 2.1.1.40

 اهليجأت متيسو ةارابملا أدبت نل ،ةارابملا أدبل ددحملا دعوملا لبق داتسإلا يف

 .فاعسإلا يترايس لصت ىتح ىصقأ دحك ةقيقد رشع ةسمخ ةدمل

 رورم دعب نيقئاسلاو نيفعسملا وأ/و فاعسإلا يترايس لصت مل اذإ 3.1.1.40

 ةارابملل ارساخ فيضملا يدانلا ربتعيو ةارابملا ءاغلإ متي ،ةقيقد رشع ةسمخلا

 .)0-3( ةجيتنب

 تقو يأ يف داتسإلل فاعسإلا تارايس ىدحإ ةرداغم رمألا بلطت اذإ 4.1.1.40

 مزتلي ،)نيمظنملا وأ ريهامجلا دحأ وأ بعال ةباصإ ريغ ببس يأل( ةارابملا ءانثأ

 فوس لاوحألا عيمج يفو ،لاحلا يف ةطبارلا يلوؤسم غالبإب فيضملا يدانلا

  .طابضنالا ةحئالو ةدوجلا طبض تاءارجإل اقبط فيضملا يدانلا ىلع ةبوقع عقوت

 فاعسإلا ةرايسب ةصاخلا تاراسملاو فقاوملا نوكت نأ ىلع ديكأتلا بجي 2.1.40

 ةمارغ ضرف متيس كلذب مازتلالا مدع لاح يفو ،ةارابملا ةرتف لاوط قئاوع يأ نم ةيلاخ

 .ةدوجلا طبض

 ضرأ/سبالملا ليدبت ةفرغ نم برقلاب ةيبط ئراوط ةفرغ ريفوت بجي 3.1.40

 ةئراطلا ةيبطلا تازيهجتلا ةفاكب لماكلاب ةزهجمو ،نيلوؤسملاو نيبعالل ةصصخم بعلملا

 .ةطبارلاب ةصاخلا تاداتسإلا ةحئالل اقبط

 تاطشنملا يطاعت ةبقارمل ةيوهتلاو ةءاضإلا ةديجو ةفيكم ةفرغ ريفوت 4.1.40

 ًاضيأ بجي امك .ةطبارلاب ةصاخلا تاداتسإلا ةحئالل اقبط ةزهجم ةفرغلا هذه نوكت نأ ىلع

 .ةفرغلا هذهل تنرتنإلاب لاصتا ريفوت

 :بعلملا ضرأ يف ةيلاتلا ةيبطلا تامدخلا ريفوت 5.1.40

 ةيبطلا ئراوطلا تامدخ ميدقت ىلع بردم بيبط 1.5.1.40

 لك عم دجويو – لمعلل نيتزهاج فلوج يترايس كانه نوكت نأ امإ 2.5.1.40

 مقاط لك نوكتي – ةلاقنلا يلماح نم نيمقاط نيمأت متي وأ ،دعاسمو قئاس ةرايس

 ةيضاير سبالم نودتريو ًايندب نيقئال اونوكي نأ ىلع ىندأ دحك صاخشأ ةعبرأ نم

 .ةدحوم
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 عم اهمادختسا يدانلل قحي ةدحاو فلوج ةرايس دوجو لاح يف 3.5.1.40

 ةعبرأ نم مقاط لك نوكتي – ةلاقنلا يلامحل نيمقاط عم نيتلاقن دوجو ةرورض

 متي نأ ىلع فلوجلا ةرايسب صاخلا مقاطلا ىلإ ةفاضإلاب ىندأ دحك صاخشأ

 سفن يف بعلملا يف نيباصم نيبعال )2( ددع دوجو لاح يف تالاقنلا مادختسا

 .تقولا

 )41( ةدام

 )دامتعالا( لوخدلا ةبقارم

 ربتعتو .ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم ىلإ لوخدلا ةيقحأل يدام تابثإ ،دامتعالا ةقاطب دعت 1.41

 فوسو .ةدهاشملا دعاقم نم يأ يف قحلا اهلماح حنمي الو اهلقن زوجي الو ةيصخش دامتعالا ةقاطب

 يدعتملاو كلاملا نادقف يف رخآ صخشل ةعبات دامتعا ةقاطب لمحي صخش يأ دجاوت ببستي

 ةدوجلا طبض تاءارجإ قيبطت متيو  .مسوملا ةرتف لاوط ةقاطبلا كلت مهل اهلفكت يتلا مهتايحالصل

 .كلذل ًاقفو

 قبطيو .ةارابملا موي ةيدنألا عيمج يف ةطبارلاب صاخلا دامتعالا ماظن ذيفنتو قيبطت متي فوس 2.41

 . .لقألا ىلع نيتعاسب ةارابملا ةيادب لبق هلمكأب ماظنلا

 ءادترا بجي )لقألا ىلع نيتعاسب ةارابملا ةيادب دعوم لبق( دامتعالا ماظن قيبطت ةلاح يف 3.41

 ينمألا مقاطلا ةصاخو ،نيينعملا صاخشألا مامأ ةرهاظ نوكتل تاقوألا عيمج يف دامتعالا ةقاطب

 .ةطبارلا يلوؤسمو

 ةعضاخلا لوخدلا قطانم ةارابملا يلوؤسمو قرفلا رداغت ىتح قيبطتلا ديق دامتعالا ماظن لظي 4.41

 .ةبقارملل

 ةيدنألل مسوم لكل دامتعالا تاقاطب رادصإ نع ديحولا لوؤسملا ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا دعت 5.41

 .ةدمتعملا فارطألاب ةقلعتملا ةيصخشلا تانايبلا ةفاكب ظفتحتو .ةارابملا موي لوخدلا حيراصت نع ًالضف

 ةداملل ًاقفو ةطبارلا اهمظنت يتلا تالوطبلا يف ةكراشملل نيلجسملا نيبعاللا عيمج ىلع بجي 6.41

 دامتعالا تاقاطب ىلع لوصحلل مدقتلا ،ةكراشملا قرفلاو ةيدنألاب ءاضعألاو قرفلا يلوؤسمو ،)8( مقر

 .ةبقارملل ةعضاخلا لوخدلا قطانم ىلإ لوخدلل

 تاقاطب ةحئال يف ةعبتملا تاءارجإلل ًاقفو دامتعالا تاقاطب ىلع لوصحلا بلط ميدقت بجي 7.41

  .دامتعالا
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 ةقاطب لك نع ةليدب ةقاطب جارختسإل موسر مهرد ةئامسمخ )500( غلبم عفد يدانلا لمحتي 8.41

 .اهعايض وأ اهنادقف متي دامتعا

 )42( ةدام

 لوكوتوربلا

 :يلي امك ةقباسملا تايرابم عيمج يف ةيلاتلا تالوكوتوربلا ذيفنت ةاعارم ةفيضملا ةيدنألا ىلع 1.42

 نيتعاسب ةارابملا ءدب لبق حضاو ناكم يف ةيلاتلا مالعألا دوجو نم دكأتلا 1.1.42

 :لقألا ىلع

 x رتم 1,5 هداعبأ( ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ينطولا ملعلا 1.1.1.42

 ،)رتم 2,25

  ،)رتم x 2,25 رتم 1,5 هداعبأ( مدقلا ةركل تارامإلا داحتا ملع 2.1.1.42

 ،)رتم x 2,25 رتم 1,5 هداعبأ( ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ملع 3.1.1.42

 ،ةارابملا ءدب لبق بعلملا ضرأ يف "مدقلا ةرك شيع" افيفلا ملعب رورملا بجي 2.1.42

 قفو افيفلا ملع ضرع تاءارجإ متت نأ بجيو .ةطبارلا ديشن فزع ءانثأ نيقيرفلا لوخد لبقو

 .ةطبارلاب ةصاخلا بابشلا جمانرب ةحئال

 )43( ةدام

 نيمأتلا

 ميظنتو ةماقإب ةلصلا تاذ راطخألا دض ةينيمأتلا ةيطغتلا ةيلوؤسم ةفيضملا ةيدنألا لمحتت 1.43

 تاودألاو دارفألل ةثداحلا رارضألا لباقم يف ةلوقعم غلابم نامض ربع اهضرأ ىلع ةماقملا تايرابملا

 .ةينعملا تاداحتالاو ةيدنألاب ةصاخلا فورظلاب ةقلعتملا ،ةيداصتقالا رئاسخلا نع الضف ،تاكلتمملاو

 :يلي ام رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةينيمأتلا ةيطغتلا لمشتو

 وأ تايرابملا يف ةكراشملا فارطألا ةفاكل( ثلاثلا فرطلا نيمأت ةصيلوب 1.1.43

 ،)ةلصلا اذ ناكملا ىلإ رضحتس يتلا

 ،ريهامجلا ىلع ةعقاولا ثداوحلا دض نيمأت ةصيلوب 2.1.43

 .داتسإلا ىلع نيمأتلا ةصيلوب 3.1.43
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 يف اهيلع نمؤملا رصانعلاب قلعتت تايلوؤسم يأ نم ةطبارلا نع ةفيضملا ةيدنألا يلخت 2.43

 .)1-43( ةداملا

 نيبعالل )ةيحارجلا تايلمعلاو جالعلا كلذ يف امب( ةينيمأتلا ةيطغتلا ةيلوؤسم ةيدنألا لمحتت 3.43

 ىواعد ةفاك ،كلذ نم ىنثتسيو .ةقباسملا تايرابم لاوط ةصاخلا اهتقفن ىلع ،نيلوؤسملاو

 .ةطبارلا نع نأشلا اذهب قلعتملا ررضلا عفدب ،ةكراشملا ةيدنألا مزتلتو .ةطبارلا دض تايفلتلا

 )44( ةدام

 لمحتت ،هالعأ )43( ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةطبارلل ةينيمأتلا ةيطغتلاب لالخإلا نود 1.44

 راطخألا دض ةفورعم نيمأت ةكرش عم ةصاخلا اهتقفن ىلع نيمأتلا ةيلوئسم ةكراشملا ةيدنألا

 :ةيتآلا

 .ةطبارلا تاقباسم يف ةكراشملاب ةقلعتملا رطاخملا عاونأ ةفاك دض نيمأتلا 1.1.44

 بجي يتلاو قيرفلا تايرابم ميظنتو ضورعلاب ةقلعتملا رطاخملا دض نيمأتلا 2.1.44

 يف ةكراشملا فارطألا عيمج نع( ثلاثلا فرطلا ةيلوئسم دض نيمأتلا رصح نود لمشت نأ

 رئاسخلا لباقم يف ةلوقعم غلابم نامض ربع )داتسالا وأ بعلملا يف ةدوجوملا وأ تايرابملا

 ةقلعتملا ةيداصتقإلا رئاسخلا نع ًالضف ،تاكلتمملاو ءايشألا ،حاورألاو صاخشألل ةثداحلا

 .ةلصلا وذ كراشملا يدانلل ةصاخلا فورظلاب

 ،بسانم نيمأت ريفوتب مزتليف ،مدختسملا داتسإلل كلام ريغ كراشملا يدانلا ناك لاح يف 2.44

 وأ داتسالا كلامل ثدحت يتلا تاكلتمملا رئاسخو ثلاثلا فرطلا ةيلوئسم دض نيمأتلا لمشي

 .رجأتسملا

 يف ةفرعم يه امك-نيمأتلا قئاثو ةفاك يف ةطبارلا لومش نامض كراشملا يدانلا ىلع 3.44

 ةقلعتملاو ،أشنت يتلا تايلوؤسملاو تابلاطملا ةفاك نم ةطبارلا ءافعإ ىلع صنلاو ةحئاللا هذه

 ،ريفوت ةكراشم ةهج يأ نم بلطت نأ ةطبارلل زوجي ،لاوحألا عيمج يفو تايرابملا ميظنتو ضورعلاب

 خسن وأ/ و تانامضلا وأ / و ررضلل ضرعتلا مدع وأ ةيلوئسملا نع ءافعإلاب )موسر نودب( يباتك دهعت

 .ةلصلا تاذ نيمأتلا قئاثو

 )45( ةدام

 ضيوعتلاو ةيلوئسملا

 راسمسك لمعلل ثلاث فرط نييعت ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ/و اهترادإ سلجم وأ/و ةطبارلل زوجي 1.45

 تاذ حئاوللا يف ةدراولا ةطبارلا تامازتلا ذيفنتب قلعتي اميف تامدخ مدقم وأ اهنع ةباينلاب ليكو وأ

 .ةلصلا
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 لوح عازنلا ةلاح يف اهتيلوئسم اهل نيعباتلاو اهيلوؤسمو اهيفظومو ةطبارلا يلخت 2.45

 فرط يأ وأ ءالكولا وأ نيلثمملا ،نيمدختسملا ،نيلوئسملا ،نيبعاللاو يدانلا نيب أشنت يتلا دوقعلا

 اميف ،)نيبعاللاو ءالكولا ،نييمالعإلا ،نيعنصملا ،نيدوزملا ،ءالفكلا رصح نود كلذ لمشيو( ثلاث

 ينعملا صخشلل ىرخأ تامازتلا يأو ةطبارلل ىرخأ حئاول يأ وأ /و ةحئاللا هذه ذيفنتب قلعتي

 .اهبجومب

 فرطأ وأ/و اهئالفكو اهئالكوو ةطبارلا نع عافدلاو ءافعإ ،ضيوعتب ةكراشملا ةيدنألا مزتلت 3.45

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

 وأ رئاسخ وأ تامازتلإ وأ تايلوئسم وأ رارضأ يأ نع ةطبارلل نيعباتلا صاخشألا عيمجو اهءالكو

 )ةلوقعملا ةينوناقلا فيراصملا كلذ لمشيو( فيراصم وأ تامارغ وأ ىواعد وأ ،تابوقع وأ تاضيوعت

 ،نيمدختسملا ،نيلوؤسملا ،نيبعاللا ،يدانلا مازتلإ مدعب قلعتت وأ أشنت يتلاو ةعيبط وأ عون يأ نم

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

 ةارابملا ولوؤسم

 )46( ةدام

 ماكحلا

 ددعلا نوكي نأ ىلع ةقباسملا تايرابم ةرادإل مزاللا ددعلا مدقلا ةرك داحتاب ماكحلا ةنجل نيعت 1.46

 :يلاتلل ًاقفو ةارابم لك يف

 ةحاس مكح 1.1.46

 لوأ دعاسم مكح 2.1.46

 يناث دعاسم مكح 3.1.46

 .عبار مكح 4.1.46

 .ةركلا داحتاو ةطبارلا نيب قافتإلاب )1.46( ةداملا يف دراولا ماكحلا ددع رييغت زوجي 2.46

 بلط ًاضيأ مهل زوجي الو مهتايرابمل نينيعم ماكح نييعت مدع وأ نييعت بلط ةيدنألل زوجي ال 3.46

 .لعفلاب هنييعت مت مكح رييغت

 .ةرشابم ةارابملا ةياهن دعب ينورتكلالا ماظنلا يف ةارابملا ريرقت ةباتكب ةارابملا مكح موقي 4.46

 .ةارابملا ةيادب دعوم نم تاعاس نامث )8( هاصقأ دعوم يفو

 وأ/و نييلودلا ماكحلا ىلع ماع 21 تحت نيفرتحملا يرود تايرابم يف ماكحلا نييعت رصتقي 5.46

 .ةيناثلا ةجردلا وأ/و ىلوألا ةجردلا

 )47( ةدام

 ةارابملا بقارم 

 نامض يف يسيئرلا هرود رصحني ،ةقباسملا تايرابمل بقارم ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا نيعت 1.47

 .ةقباسملا ةحئالل اقفو ةارابملا ةماقإ

 ةطلسلا ةباثمب دعي امك ةارابملا يف ةطبارلل يمسرلا لثمملا ةارابملا بقارم ربتعي 2.47

 .ةسالسب اهريسو حيحصلا لكشلاب ةارابملا ميظنت نع ةلوؤسملا
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 .هكولس ىلع ًامئاد أدبملا اذه سكعني نأو ةريبك ةجردب دياحم ةارابملا بقارم نوكي نأ بجي 3.47

 .ةارابملاب ةقلعتملا ثادحألا عيمجل ةرمتسم بهأت ةلاح يف نوكي نأ هيلع بجي امك

 ةارابملا ةياهن دعب ينورتكلالا ماظنلا ربع ةارابملا ريرقت ةباتكب ةارابملا بقارم موقي 4.47

 .ةارابملا ةيادب دعوم نم تاعاس نامث )8( هاصقأ دعوم يفو ،ةرشابم

 ةلماش ةيجذومن ةيؤرب هعقوم زيمتي نأ ىلع ،ةارابملا بقارمل داتسإلاب دعقم صصخي 5.47

 سفن ثب متي هماما زافلت صصخي امك ،بعلملل عيرسو نمآ رممب ًالصتم نوكي نأو هلمكأب داتسإلل

 سيلو ةداعملا تاطقللا ةنمضتمو قوقحلا ةبحاص ةلقانلا تاونقلا ربع نوكت نأ ىلع هيلع ةارابملا

 .لقنلا ةبرع نم ةرشابملا ةيذغتلا

 )48( ةدام

 ماكحلا ميقم

 هرود رصحني ،ةقباسملا تايرابم نم ةارابم لكل ماكحلل ميقم داحتالاب ماكحلا ةنجل نيعُت 1.48

 ،)ةلجسمو ةرشابم ةارابملا ةدهاشم قيرط نع( ةارابملل نينيعملا ماكحلا ءادأ مييقت يف يسيئرلا

 .ةعجارملا هذه ىلع ًءانب ماكحلا ةنجلل هريرقت ميقملا عفريو

 21 تحت نيفرتحملا يرود تايرابم يف )مدقلا ةرك( نييلودلا ماكحلا يميقم نييعت رصتقي 2.48

 .ماع

 نأ ىلع ،ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا هتددح ام قفو ،ماكحلا ميقمل داتسإلاب دعقم صصخي 3.48

 بعلملل عيرسو نمآ رممب ًالصتم نوكي نأو هلمكأب داتسإلل ةلماش ةيجذومن ةيؤرب هعقوم زيمتي

 .)همامأ عضوي نويزفلت ميقملل صصخي امك(

 )49( ةدام

 لوخدلا ةبقارم لوؤسم

 هرود رصحني ،ةقباسملا تايرابمل لوخدلا ةبقارم لوؤسم نيعت ةيذيفنتلا ةرادإلل زوجي 1.49

 .ةطبارلا دامتعا تاقاطبل حيحصلا مادختسالاو قيبطتلا نامض يف يسيئرلا

 تامدخو فيضملا يدانلا عم قيسنتلاب لوخدلا ةبقارم لوؤسم موقي ،كلذ ىلع ةوالع 2.49

 تايرابم نم ةارابم لك يف ةمزاللا ةمالسلاو نمألا تاطايتحا ذاختا نامضل ةيلحملا ئراوطلا

 .ةقباسملا
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 )50( ةدام

 يمالعإلا لوؤسملا

 يمالعإ لوؤسم ةقباسملا تايرابمل يمالعإ لوؤسم نيعت ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلل زوجي 1.50

 ينويزفلتلا جاتنإلاو ثبلا ةحئالو ةيمالعإلا ةحئاللا ذيفنت ىلع فارشإلا يف يسيئرلا هرود رصحني

 .ةطبارلاب ةصاخلا

 )51( ةدام

 تاطشنملا يطاعت ةبقارم لوؤسم

 ءانثأ تاطشنملا يطاعت ةبقارمل لوؤسم نييعت تاطشنملا ةحفاكمل ةينطولا ةنجلل زوجي 1.51

 .اهريدقتل ًاقفو ةقباسملا تايرابم

 )15( مقر ةداملا يف ةروكذملا قفارملا عيمج دوجو نامض نع ًالوؤسم فيضملا يدانلا دعي 2.51

 قفارملا صحفب ةارابملا بقارم موقي نأ ىلع ،ةارابملا ةيادب نم نيتعاس لبق تاداتسإلا ةحئال نم

 .تاداتسإلا ةحئالل ًاقفو ةمزاللا تابلطتملا دوجو نم دكأتلاو

 )52( ةدام

 ةيتارامإلا نيفرتحملا ةطبار ولوؤسم

 تايرابم نم ةارابم لكل نييفاضإ نيلوؤسم نييعت ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ/و ةينفلا ةنجلل قحي 1.52

 ةارابملا بقارم معد نع ًالضف ةارابملا ميظنت ةبقارم يف يسيئرلا مهرود رصحني ،ةقباسملا

 .اهب لومعملا ةقباسملا حئاولل ًاقفو ماقت ةقباسملا تايرابم عيمج نأ نم دكأتلا يف ةدعاسملاو
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 عباسلا لصفلا

 ةيرادإلا حئاوللا

 )53( ةدام

 ةيبيدأتلا تاءارجإلا

 ةحئالو ةطبارلا حئاولو ،داحتالا حئاولل اقفو ةيفانئتسالاو ةيبيدأتلا تاءارجإلا عم لماعتلا متي 1.53

 ،ةلصلا تاذ تاقباسملا حئاولو ،ةطبارلاب ةصاخلا ةدوجلا طبض تاءارجإو ،داحتالل ةعباتلا طابضنالا

 .ةطبارلا ميماعتو

 ناك وأ/و - تاكاهتنا يأ ثودح يف باترا اذإ قيقحت حتفب زاعيإلا ةطبارلا ةرادإ سلجمل قحي 2.53

 ةدوجلا طبض تاءارجإو  ،ةطبارلا حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةيلاحلا حئاولل – كلذب ملع هيدل

 تاكاهتنالا هذه نكت مل لاح يف ةطبارلا ميماعتو ،ةلصلا تاذ تاقباسملا حئاولو ،ةطبارلاب ةصاخلا

 .داحتالا يف طابضنالا ةنجل تايحالص نمض نم

 ثودح ةلاح يف ةيبيدأت تاءارجإ ضرف مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةعباتلا طابضنالا ةنجلل قحي 3.53

 ةعباتلا طابضنالا ةحئالو ،ةطبارلا حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتال ةيلاحلا حئاولل تاكاهتنا يأ

 .ةطبارلا ميماعتو ،ةلصلا تاذ تاقباسملا حئاولو ،مدقلا ةركل تارامإلا داحتال

 حئاولل تاكاهتنا يأ ثودح ةلاح يف تامارغ ضرف ةيذيفنتلا ةردالا وأ/و ةينفلا ةنجلل قحي 4.53

 .ةدوجلا طبض تاءارجإل ًاقفو ،اهب ةصاخلا ميماعتلاو ،ةطبارلا حئاولو ،ةلصلا تاذ تاقباسملا

 )54( ةدام

 )ءارفصلا تاقاطبلا( تاراذنإلا

 :يلي ام )ةدحاو ءارفص ةقاطب( راذنإ ىلع لوصحلا ىلع بترتي 1.54

 مهرد )500( و لوألا راذنإلا ىلع يتارامإ مهرد )250( ةميقب ةمارغ ضرف 1.1.54

 ءانثأ اهيلع لصحي ءارفص ةقاطب لك نع ثلاثلا راذنإلا ىلع مهرد )750( و يناثلا راذنإلا ىلع

 .ءارفص تاقاطب ثالث لك دعب ىرخأ ةرم غلابملا سفن ضرف ةداعإ متي نأ ىلع ،ةقباسملا

 يف ةكراشملا نم هنامرح متي ،ةقباسملا يف تاراذنإ ةثالث بعاللا يقلت اذإ 2.1.54

 .ةقباسملا سفن يف ثلاثلا راذنإلل ةيلاتلا ةارابملا
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 يف تايرابم ثالث يف ًايلعف بعاللا كراش لاح يف يناثلا راذنإلا طاقسا متي 3.1.54

 ـك ىرخأ ةيرادإ تابوقع يأ ىلع هلوصح نود )ةيلاتتم نوكت نأ طرتشي الو( ةقباسملا تاذ

 .ةيطابضنا تابوقع يأ وأ )درط وأ ثلاثلا راذنإلا(

 تايرابم يف تاراذنإ ةثالث ىلع يرادإلاو ينفلا زاهجلا ءاضعأ دحأ لوصح لاح يف 4.1.54

 .ةقباسملا سفن يف ةدحاو ةارابم هفاقيإ متي ةقباسملا سفن يف ةقرفتم

 ىلع بعاللا لوصح ةجيتن وأ ءارفصلا تاقاطبلا مكارت نع ةجتانلا فاقيإلا ةبوقع ذيفنت متي 2.54

 مت وأ ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ ةجيتن تيغلأ اذإ طقف ةقباسملا تايرابم يف ءارمح ةقاطب

 .طابضنالا ةحئال نم ةلصلا تاذ داوملا قبطت ،ببس يأل لمكتست مل وأ ةارابملا ءاهنإ

 نع تقؤملا فاقيإلا يف تلثمت ءاوس تابوقعلا هذه ذيفنتب ةيدنألا نم يدان لك مزتلي 3.54

 وأ هيبعال فاقيإ تارم وأ/و تاراذنإ ددع دصر ةيلوؤسم يدان لك لمحتيو ،تامارغ ةيأ عفد وأ بعللا

 كارتشالل ةقباسملا يف نيكراشملا وأ/و نيلجسملا نيلوؤسملاو نيبعاللا ةيلهأ نامضل هيلوؤسم

 ينورتكلإلا ماظنلا ىلع لمحملاو ةارابملل يئاهنلا ريرقتلل ًاقفو كلذو ،ةقباسملا تايرابم يف

 .ةارابملا بقارمو مكح نم هدامتعا دعب )FA NET( داحتالل

 دحأل يبطلا وأ يرادإلا وأ ينفلا زاهجلا ءاضعأ نم ًايأ وأ هتراعإ تمت وأ بعال يأ لقتنا اذإ 4.54

 يدانلا مالعإب قباسلا هيدان مزتليو ،هب صاخلا ءارفصلا تاقاطبلا لجسب ظفتحي ،مسوملا لالخ ةيدنألا

 ديدجلا يدانلا مزتليو ،لاقتنالا لبق موي رخآ ىتح اهيلع لوصحلا مت يتلا ءارفصلا تاقاطبلاب ديدجلا

 .تاراذنإلا دصر ةيلمع ةلصاومب

 .طابضنالا ةحئال نم ةلصلا تاذ داوملل ًاقفو تاراذنإلا عيمج يغلت ،ةقباسملا ةياهن يف 5.54

 )55( ةدام

 )ءارمحلا تاقاطبلا( درطلا

 نيتقاطبل مهيقلت دعب ءارمح ةقاطب ىلع نيلصاحلا نيبعاللا نأشب ةيلاتلا تاءارجإلا ذفنت 1.55

 :ةقباسملا تايرابم ىدحإ ءانثأ نيتيوارفص

 .ةقباسملا تايرابم نم ةيلاتلا ةارابملا يف بعللا نع ٌايئاقلت مهفاقيإ متي 1.1.55

 .يتارامإ مهرد 1,500 اهردق ةمارغ عفد مهيلع نيعتيو

 ىدحإ ءانثأ ةرشابم ءارمح ةقاطب ىلع نيلصاحلا نيبعاللا نأشب ةيلاتلا تاءارجإلا ذفنت 2.55

 :ةقباسملا تايرابم

 تايرابم نم نيتيلاتلا نيتارابملا يف بعللا نع ًايئاقلت مهفاقيإ متي 1.2.55

 ءارمح ةقاطب بجوتسي أطخ بكترا يذلا بعاللا ةدعاقلا هذه نم ىنثتسيو .ةقباسملا
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 ،)ًادمع ةركلاب كاسمإلا قيرط نع اميسال( ققحم فده زارحإ نم سفانملا قيرفلا نامرحل

 ةيلات ةارابم لوأ يف ةدحاو ةارابم ةدمل بعللا نع ًايئاقلت بعاللا فاقيإ متي ةلاحلا هذه يفو

 .ةقباسملا سفن نم

 1,000 ةميقب غلبملا ديزي نأ ىلع ،يتارامإ مهرد 2,000 اهردق ةمارغ عفد 2.2.55

 .ةديدج درط ةلاح لك عم يتارامإ مهرد

 متي "يناثلا راذنإلا " ببسب درطلا ىلع يرادإلاو ينفلا زاهجلا ءاضعأ دحأ لوصح لاح يف 3.55

 .ةقباسملا سفن يف ةدحاو ةارابم هفاقيإ

 ةارابم هفاقيإ متي رشابملا درطلا ىلع يرادإلاو ينفلا زاهجلا ءاضعأ دحأ لوصح لاح يف 4.55

 .ةقباسملا سفن يف ةدحاو

 ينفلا زاهجلا ءاضعأ اهيلع لصاحلا تاراذنإلا عيمج طقست ةقباسملا ءاهتنا لاح يف 5.55

 .اهيلت يتلا تاقباسملا ىلإ درطلا لاحيو يرادإلاو

 فاقيإلا ةبوقع لاحت ،يرادإلاو ينفلا زاهجلا اهيلع لصحتملا فاقيإلا ةبوقع ذيفنت مدع لاح 6.55

 :ةيلاتلا ةبوقعلا عيقوتل طابضنالا ةنجل ىلإ

 ةيرادإلا ةبوقعلا ةفعاضم .1

 .مهرد 50,000 نع ديزت الو مهرد 10,000 نع لقت ال ةيلام ةمارغ ضرف .2

 نم ديزملا ضرف طابضنالا ةنجلل قحي ،طابضنالا ةحئال يف ةلصلا تاذ داوملاب لالخإلا نود 7.55

 نم ةقباسم يأ يف فاقيإلا ةبوقع ذيفنت ًاضيأ طابضنالا ةنجل ررقت دقو .تامارغلا وأ/و تابوقعلا

 .ىرخألا تاقباسملا

 يتلا ءارفصلا تاقاطبلا ددع ىلع كلذ رثؤي ال ،ةرشابم ءارمح ةقاطبب بعاللا درط مت اذإ 8.55

 .لبق نم اهيلع لصحت

 قبطت ،بابسألا نم ببس يأل لمكتست مل وأ ةقباسملا تايرابم نم ةارابم يأ ءاغلإ مت اذإ 9.55

 .ةقباسملا تاذ نم ةيلات ةارابم لوأ يف ةبوقعلا

 دحأل يبطلا وأ يرادإلا وأ ينفلا زاهجلا ءاضعأ نم ًايأ وأ هتراعإ تمت وأ بعال يأ لقتنا اذإ 10.55

 يدانلا مالعإب قباسلا هيدان مزتليو ،هب صاخلا ءارمحلا تاقاطبلا لجسب ظفتحي ،مسوملا لالخ ةيدنألا

 ديدجلا يدانلا مزتليو ،لاقتنالا لبق موي رخآ ىتح اهيلع لوصحلا مت يتلا ءارفصلا تاقاطبلاب ديدجلا

 .تاراذنإلا دصر ةيلمع ةلصاومب
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 )56( ةدام

 فاقيإلا ةبوقع ذيفنت

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةقباسملا تايرابم يف ةكراشملا نع فاقيإلا ةبوقع قبطت 1.56

 ثالث ىلع هلصحت دعب ةقباسملا يف ةدحاو ةارابم ايئاقلت بعاللا فاقيإ متي 1.1.56

 .ةقباسملا تاذ نم ةيلات ةارابم لوأ يف ءارفص تاقاطب

 نمض ةارابملا بستحت ال ،طابضنالا ةحئالب ةلصلا تاذ داوملاب لالخإلا نود 2.1.56

 مت يتلا ،تايرابملا بستحت ال يلاتلابو ،لعفلاب تأدب دق تناك اذإ الإ بعاللا فاقيإ ةرتف

 .بعاللا فاقيإ ةرتف نمض ،ةيادبلا ةلكر لبق اهءاغلإ

 تايرابم ءاهتنا ببسب( فاقيإلا ةبوقع ذيفنت ةيناكمإ مدع لاح يف 3.1.56

 :يلاتلا وحنلا ىلع فاقيإلا ةبوقع ذفنت ،)ةقباسملا

 ةيلاتلا ةارابملا يف فاقيإلا ةبوقع ذفنت ،مسوملا ءاهتنا لاح يف 1.3.1.56

 بقاعملا بعالل قحي ةيمسر ةارابم لوا يف يلاتلا مسوملا ةيادب يف يدانلل

 .اهيف ةكراشملا

 ةارابم لوا يف فاقيإلا ةبوقع ذفنت ،مسوملا ءاهتنا مدع ةلاح يف 2.3.1.56

 .اهيف ةكراشملا بقاعملا بعالل قحي ةيمسر

 ذيفنت هيلع بجي ،ةيدنألا دحأ ىلإ لقتنا وأ فوقوملا بعاللا ةراعإ تمت اذإ 4.1.56

 تابوقعلاب ديدجلا يدانلا غالبإ قباسلا يدانلا ىلع نيعتيو ،ديدجلا يدانلا عم ةبوقعلا

 هذهب اهيلع صوصنملا داوملل اقفو لماكلاب اهذيفنت نامضل بعاللا اذه ىلع ةضورفملا

 .ةحئاللا

 يف فاقيإلا ةبوقع ذيفنت ررقت نأ طابضنالا ةنجلل قحي ،)3-1-56( مقر ةداملاب لالخإلا نود 2.56

 .ىرخألا تاقباسملا يفو ةقباسملا

 ةطبارلا تاقباسمب صاخلا ليغشتلا ليلد يف فاقيإلاو درطلا قيبطت ةيلآ قحلم حضوي 3.56

 يبطلا وأ يرادإلا وأ ينفلا راهجلا نم ًايأو نيبعالل قحي يتلاو ةباقرلل ةعضاخلا قطانملا

  .فاقيإلا ةبوقعل ًاذيفنت وأ درطلا ةجيتن اهب دجاوتلا نيدعبتسملا
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 )57( ةدام

 نيلوؤسملا وأ/و نيبعاللا لبق نم فنعلا ةسرامم

 ةارابملا بقارم وأ مكحلل نيبتي لوؤسم وأ بعال يأ نأشب رارق ذاختاب طابضنالا ةنجل صتخت 1.57

 ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ لمشيو ،داتسإلا طيحم لخاد فينع وأ طبضنم ريغ كولسب همايق

 وأ ،ةطبارلا ،داحتالا( حئاولل ًاقفو ،داتسإلاب ةطيحملا قطانملاو سبالملا ليدبت ةفرغو بعلملا ضرأ

  .)ةلص تاذ ىرخأ حئاول يأ

 )58( ةدام

  فانئتسالاو ملظتلا 

 ةركل تارامإلا داحتاب ةلصلا تاذ ةيئاضقلا ناجللا حئاولل ًاقبط ةيئاضقلا تاءارجإلا ذاختا متي 1.58

 .ةطبارلا تاميلعتو حئاول وأ/و .مدقلا

 )59( ةدام

 ةيراكذتلا ايادهلاو تايلاديملا

 :يلي ام ىلع ةقباسملاب زئافلا يدانلا لصحي 1.59

 ،ةقباسملا عرد 1.1.59

 ،يلصألا عردلا نم ةيراكذت ةخسن 2.1.59

  .)45( ةيبهذ ةيلاديم نوعبرأو ةسمخ 3.1.59

 .)1-61( مقر ةداملل اقبط ،ةيلام ةأفاكم 4.1.59

 ىلع بجوتي امك  .تايلاديملا مالتسال جيوتتلا ةصنم ىلع دوعصلا طقف بعال )23( ددعل قحي 2.59

 مدع لاح يف .زئاوجلا عيزوتل يمسرلا لفحلا يف لقألا ىلع ًابعال )18( ةكراشم نم دكأتلا قيرفلا

 .ىندألا دحلا نم لقأ بعال لك نع مهرد فالآ )5,000( ةمارغ ضرفت ،ددحملا ىندألا دحلا ةكراشم

 ءالدبلا ةكد ىلع قيرف لوؤسمك مهليجست متي يذلاو قيرفلا يلوؤسم نم )10( ددعل قحي 3.59

 يدانلا سيئر ىلع ةداملا هذه ماكحأ يرست ال .تايلاديملا مالتسال جيوتتلا ةصنم ىلع دوعصلا

 لفحلل ينفلا ريدملا ةكراشم نم دكأتلا يدانلا ىلع بجوتي .مدقلا ةرك ةكرش سيئر وأ /و يضايرلا

 ةمارغ ضرفت ،زئاوجلا عيزوت لفح يف ينفلا ريدملا ةكراشم مدع لاح يف .زئاوجلا عيزوتل يمسرلا

 .يدانلا ىلع مهرد فلأ )30،000(
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 لبق ةطبارلا ىلإ هتداعإ متت نأ ىلع ،ةنامألا ليبس ىلع عردلاب ةقباسملا لطب ظفتحي 4.59

 ررض وأ ةراسخ يأ ةيلوؤسم لطبلا لمحتيو .ةقباسملل ةيئاهنلا ةارابملا نم لقألا ىلع نيرهش

 عفدب مزتلي ،كلذ نم هنكمت مدع ةلاح يفو .ةطبارلل ةيلصألا هتلاحب هتداعإ هيلع بجيو عردلل ثدحي

 ةلاح يف روفلا ىلع ةطبارلا غالبإب يدانلا مزتلي ،لاوحألا عيمج يفو .ةيذيفنتلا ةرادإلا هردقت ضيوعت

 .ررضلا وأ رسكلل هضرعت وأ عردلا ةقرس

 عردلا نم ةيراكذت ةخسن ىلع مساوملا نم مسوم يأ يف ةقباسملاب زئافلا يدانلا لصحي 5.59

 حمسي نأ عردلا نم ةيراكذتلا ةخسنلا ىلع لصاحلا يدانلل زوجي الو .هل ةمئاد ةيكلم نوكت ،يلصألا

 ليبس ىلع كلذ يف امب( ثلاث فرط هيف رهظي قايس يأ يف ةيراكذتلا ةخسنلا هذه مادختساب

 عردلاب ثلاث فرط طبر ىلإ يدؤت دق ىرخأ ةقيرط يأ وأ )نييراجت ءاكرش يأ وأ ةاعرلا ،رصحلا ال لاثملا

 .ةقباسملا وأ /و

 تارم ثالث ةقباسملاب زوفي يذلا يدانلل ةايحلا ىدم ةمئاد ةيكلم يلصألا عردلا حبصي 6.59

 .ةعطقتم تارم عبرأ وأ ةيلاتتم

 بستحت نل هنإف ،هالعأ اهيلإ راشملا )6-59( مقر ةداملل اقفو عردلا ىلع يدان يأ لصح اذإ 7.59

 ةرقفلا يف هيلإ راشملا يدانلا ظافتحا لبق ىرخألا ةيدنألا هيلع تلصح يتلا ةعطقتملا تالوطبلا

 اقفو لبقتسملا يف عردلا ةيكلم ديدحت دنع تالوطبلا كلت باستحا متي نلو ةايحلا ىدم عردلاب هالعأ

 .ةداملا تاذل
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  نماثلا لصفلا

 ةيلاملا حئاوللا

 )60( ةدام

 تامارغلا

 تامارغلا ةفاك عفدت ،)55( و )54( مقر نيتداملل ًاقفو ةعبتملا تاءارجإلاب لالخإلا نود 1.60

 يدانلا دئاوع نم ًايئاقلت اهمصخ متي نأ ىلع ،هيلثمم وأ هيبعال ىلع وأ يدان يأ ىلع ةضورفملا

  .مسوملا ةياهنب ةطبارلا ىدل

 )61( ةدام

 ةيلاملا ةزئاجلا

 ةطبارلا هلسرت يميمعت باطخ بجومب ةقباسملا هذهل ةصصخملا ةيلاملا ةزئاجلا نع نلعي 1.61

 .ةكراشملا ةيدنألا ىلإ مسوملا ءاهتنا دعب
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  عساتلا لصفلا

 ةيماتخ ماكحأ

 )62( ةدام

 ةصاخ ماكحأ

 يرستو ًايغال ةحئاللا هذه فلاخي قباس رارق وأ ةحئال يأ يف دري مكح لك ربتعي 1.62

 يساسألا ماظنلا عم ضراعت يأ لاح يف هنأ الإ ،2023-2022 مسوم ةيادب نم ًارابتعإ ةحئاللا هذه

 .يساسألا ماظنلا ماكحأ قبطت ةطبارلل

 تاهجلا نع ةرداصلا تارارقلاو هتاليدعتو دمتعملا تايرابملا تايلمع لوكوتورب ربتعي 2.62

 .هعم ذفنيو أرقي ةحئاللا هذه نم أزجتي ال ًاءزج ةلودلا يف ةينعملا

 )63( ةدام

 ةرهاقلا ةوقلاو اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا

 هذه يف اهيلع صوصنملا ريغ لئاسملا نأشب ةمزاللا تارارقلا ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي 1.63

 نم يأ ماما اهفانئتسا وا اهيلع ضارتعالا زوجي الو ةتابو ةيئاهن تارارقلا هذه لثم ربتعتو ،ةحئاللا

 .ةيميكحتلا وا ةيئاضقلا تاهجلا

 ،ةئراطلا فورظلا وا ةرهاقلا ةوقلا تالاح يف ةمزاللا تارارقلا ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي 2.63

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

 .ةيميكحتلا وا ةيئاضقلا

 )64( ةدام

 دامتعالاو قيدصتلا

 قيدصتلاو اهدامتعا متو ةطبارلل ةيذيفنتلا ةرادإلا لبق نم ةحئاللا هذه دادعإ مت 1.64

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


