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  	ؤ�س ا��&ر%ون ا��
	 � أ���ؤھم أد �ه ،: ا���دة ا�و�� 

، و��ذا ا��� ون ا����/ ��2012 2/  12ا��ؤرخ 0/  ��12/06�	� �-,+ *%(�م ا��� ون ر)م   
 ا��م                                         ا���ب                                     
�د	� ��ر ا*)���

�����ن -                                   ور ا�د	ن  -                               6وا�� -1  
�����ن -                                 8
د ا��ط	ف -                             �� و 	ف -2  
�����ن -                            �	د ا%�د (��ل -                                ھ
رى -3  
�����ن -                                �(	ر �0%� -                             )�رة ��8  -4  
�����ن -                                     
و�ر	ط -                               رو	��ت -5  
�����ن -                                       �واد -                                 ز دا)� -6  
  �����ن -                                �%�د %
	ب -                                  )وار -7
�����ن -                                  8
د ا�&�د -                                 ��2ور -8  
�����ن -                                       %�	ن -                        ا��ر	ف ز	� � -9  

�����ن -                                �%�د ا�%
	ب -                           ا������� - 10  
�����ن -                                  �%�د ا�	ن -                                 �	>  - 11  
�����ن -                              �%�د ا��ن = -                          
ن 8&��ن - 12  
�����ن -                                         زھ	ر -                              
ن 	�س - 13  
�����ن -                             �	ب و%	د ا�د	ن -                               
ر
�ر - 14  

 

 ا�
�ب ا�ول
 ا�2&ل ا�ول
 أ%(�م ���8

�دة �8ل ا����	� و�داه)- ا���ر-ا��دف-ا��و,وع-(ا����	�  

 ا���دة (2): ���� ا����	� :���	� �&ط�2 ��2ور 
 ا���دة (3) : ���	� �&ط�2 ��2ور ھ/ ���	� ذات ط�
+ ���8 و �� � 

F 0/ إط�ر ا�&��B �	�وا�� -رطون 0/ ��-	ر ���ر�0م وو�����م 
&�2 �طو8	� و�Dرض 6	ر �ر
B �ن ا�ل �ر)	�  ��ط�� و��	��رك ا��ؤ��ون 
.Iداب ا����� وأ%(�م ا��وا 	ن وا�� ظ	��ت ا����ول 
��او�-���2 ا�Hوا
ت وا��	م ا�وط 	� ودون ا����س 
�� ظ�م  نا���م دو  

 ا���دة(4): ��دف ا����	� أ���� إ�� 
.�(�M0ة أ0,ل 
%ث ���8 
���زة �%�ل ا�م "�&ط�2 ��2ور" -  

��ز	ز ا�
%ث ا����/ 0/ ����� �����ن -  

ا����	��را��0 ا�طNب 0/ ا�
%وث  -  
�و ا�)�&�د	 ا������8 ا� �	Oو �ا����� ر�م و �وط	د ا����� 
	ن ا��%	ط  -  

أ-رى 6	ر �� &ر%ت 
F. و����د ا����	� 
Mن � ���� إ�� �%�	ق أھداف  

 ا���دة(5): 	(ون ��ر ا����	� ب : ����� ا
و 
(ر 
����د �����ن
 و�+ �را�8ة ا���ر	+ ا����ول 
F �	�(ن  �ل ھدا ا���ر إ� 
�رار �ن ا����	� ا�����.

 ا���دة(6): �دة ا����	� ھ/:6	ر �%دد.
 ا���دة(7): ����+ ا����	� 
���-&	� ا��� و	� وا�ھ�	� ا��� و 	� وھ/ ���رس  ��ط���� ��8 ���وى 
�د	� �����ن 


�د��0 0/ ظل ا%�رام ا�د��ور وا��	م وا�Hوا
ت ا�وط 	� و  �(N8 ��� ت�	و�طو �	�N8ق إ��Hت ووNت و���	دار و �ر  �ر&Q
 �	����� B��	 :(8)ا���دة

	�.ا��وا 	ن ا����ول 
�� ،��8 أن 	(ون ا�
	�ن ا�ر�	�/ �%ررا 
����D ا��ر  

 
 

/ �Hا�2&ل ا� 
 �روط و(	2	� ا ,��م وا �%�ب ا�8,�ء ووا�
���م و%�و)�م

 ا���دة(9): ��(ون ا����	� �ن أ8,�ء �ؤ��	ن وأ8,�ء  ��ط	ن وأ8,�ء �ر0		ن
 �-ول �داو�� ا����	� ا����� &�2 ا��,و ا��ر0/ 
 �ء ��8 ا)�راح �(�ب ا����	�.

ا���دة(10) : ز	�دة ��8 ا��روط ا�� &وص �8	�� 0/ ��ر	+ ا����ول 
F ��	�� ا���دة 4 �ن ا��� ون ر)م 12-06 ا��ؤرخ 0/ 12 �� 2/ 2012 ا�����ق 

�����	�ت ، 	�ب أن ��و0ر 0/ ا��,و ا� ��ط 0/ ا����	� : 
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/���� أن 	�
ل  ظ�م ا����	� ا
 أن 	(ون )د �دد ا�%د ا�د � �N��راك ا�� وي

وا��� � إ� إذا &در F 8 28و �ن ا���ط�ت ا��-�&� أن 	(ون %�ن ا��	رة ، �%�ود ا���وك ، و�م 	�
ق ا�%(م �8	F 0/ اي �ر	�� �-�� 
���رف  
(��� N	Nد	�ً  ���8ً  18أ� 	�ل �ن ط��ب ا��,و	� 8ن   

 أن 	(ون (��ل ا�ھ�	� ا����
رة �ر�8ً 

ول 8,و	�F ��و0ر ا��روط ا��ط�و
�ً  ��8 �(�ب ا����	�أن 	وا0ق (  


ط�)� ا� -راط B �

ت &�2 ا��,و H	، و �	�ب ا����)� F�
 ا���دة(11) : 	�م ا� ,��م إ�� ا����	� 
ط�ب (��
/ 	و)�F &�%ب ا�ط�ب و	�
�	�Iب ا�
�� ا���دة(12) : ��2د &�2 ا��,و 0/ ا����	� ا

-�	
ا������� ��د�� (��  
ا�و�0ة-  
��8	ن.ا���را(�ت ��دة 8دم د 0+ -  

 إذا �0د �رط�ً �ن �روط ا��,و	�
�(�ب ا����	��ف  ظ�م ا����	� أو )رارات وإذا -  

%ل ا����	�-  


���ر��ع ا��
��W ا��/ د0��� �ن )
ل �
 .و� 	%ق ���,و ا�ذي أ)&/ �ن ا����	� ا��ط��

 ا���دة(13): (ل 8,و �F ا�%ق 0/ ا��&و	ت و ا��ر�B ��8 ��	+ ���و	�ت ا����	� �ر	ط�:
ا��	�2ء ا���را(�ت -  
�ر0	� أ� 	(ون 8,واً  -  
 

/ �Hب ا��
 ا�
 � ظ	م و�	ر أ��زة ا����	�

���	� ���8 و�(�ب � 2	ذي :ا����	� �,م  

 ا�2&ل ا�ول
 ا����	� ا�����

 ا���دة(14) :  �,م ا����	� ا����� (ل ا�8,�ء ا�� -رط	ن، 
�*,��0 إ�� أ8,�ء ا��	�� ا�� 2	ذ	�،
 ا���دة(15) :  ا��دة ا� �-�
	� �����	� ا����� ھ/ 4 � وات

: /�	 ��
 ا���دة(16) :  ��(2ل ا����	� ا����� 
-�	����� �	
ا*د�ء 
رأ	�� 0	�� 	-ص �دول و ���O ا� ��ط�ت، ���ر	ر ا���		ر ا����/ وا�و,�	� ا�د  
ا����	� وا� ظ�م ا�دا-�/ �����	�، 
�*,��0 إ�� ��د	���N، ا��&�د)� ��8 ا��وا 	ن-  
ا��	�م 
� �-�ب ا��(�ب ا�� 2	ذي، و(ذا ��د	ده،-  
ا��&�د)� ��8 )رارات ا��(�ب ا�� 2	ذي 
-&وص � ظ	م ھ	�(ل ا����	� و��H	��� ا��%�/،-  

���ت و�روط ، و
�د ا��%�ق-HQ
طرة �����	�،�ن 8دم � �0	�� �+ ا�ھداف ا��� )
ول ا��
�ت و ا�و&�	� 8 د�� ��دم   
ا��وا��0 ��8 إ ��ء أ��زة ا����ر	� و���
�� ا��وا��0 ��8 ا)� �ء ا����رات،-  
درا�� ا�ط�ون ا���د�� 0	�� 	-ص ا� ,��م إ�� ا����	�،-  
ا�
ت ا� ���/ 0/ ),�	� ا� ,
�ط،-  
�%د	د �
�W ا���را(�ت ا�� و	�،-  

ا���دة(17) : ����+ ا����	� ا����� 0/ دورة �8د	� ��8 ا�)ل 2 �رات 0/ ا�� �،و����+ 0/ دورة 6	ر �8د	� (��� د8ت ا�%��� إ�� 
.أ8,�����ن  3/2ذ�ك، 
ط�ب �ن ر�	س ا����	�، أو 
ط�ب �ن أ8,�ء ا��(�ب أو 
ط�ب �ن  

.ر�	س ا����	�ر�	ن 	%ل ا��	ن ا���م أو ا� ��ب ا�ول ��ر�	س �%ل 	و0/ ھ��	ن ا�%���	ن ا�-  

ا���دة(18):  ���د8/ ا����	� ا����� وX� ��0%(�م ا���دة 17 �ن ھذا ا��� ون ا����/ ، و���ل ا���د�8ءات 0/ ��ل ا��داو�ت 

ل ا�����ع 	وم 15 ء ا����	� 0/ ا�ل أ)&�هو�ر�ل (��
	� �ر��0 
�دول ا���8ل إ�� 8 �و	ن أ8,�(.  

�2 ��
و�� 8 د ا���د�8ء ا�ول إ� 
%,ور  �	�(ن : )���19دة(ا&
أ8,���� ، وإذا �م 	(��ل ا� &�ب ، ���د8/  %����51�	� ا����� ، ا��داو�� 

  � 	�(ن �����	� ا����� ا��داو�� ���� (�ن 8دد %,ور أ8,����.ھ،8 د ا	�م 8 ا����	� ا����� �رة �H 	� 0/ ا�ل أ)&�ه

�6
	� 2/3 �ن أ8,�ء ا����	� ا����� ا�%�,ر	ن 0/ ا�����ع و0/ %��� ���وي ا�&وات 	��
ر �&و	ت ا�ر�	س M
ا���دة(20) :��-د ا��رارات 
.Bوت �ر�& �
�H�
 

، و	(ون �F ا�%ق 0/ و(��� وا%دة و&��%� ����� وا%دة �0ط. (� F	�(ن ���,و ا���Dب �و(	ل ا%د ا�8,�ء ا�%�,ر	ن (��
	� ���&و	ت �  

.F��)وف ا��را��	ن �م � �	ذ	ت ا�� 2��	��8 ���وى ا�� F	�8 -ب� 	ت و� 	رك 0/ ا��&و��	ا���دة(21): � 
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 ا���دة (22):���ل ا��داو�ت و0ق ا�����ل ا�ز� / 0/ ��ل ا��داو�ت و�(ون ��,�ة �ن )
ل ا�8,�ء ا�%�,ر	ن 0/ ا�����ع
 ا���دة(23): 	��8د ا����	� ا����� ���ن دا��� ،�(��2 
درا�� ا�����ل ا������� 
Mھداف ا����	� .

 ا����ن ا�دا��� ھ/ :
 �� � ا�� ظ	م

 �� � ا��&�ل 
 �� � ا� ��ط�ت ا����	�

�� � �&2	� ا� زا�8ت   
  �� � ا��� و 	� 

و ا�)�&�دى �8ا�����ا��N)�ت ا�-�ر�	� ��� ا��%	ط  �� �  
 ���(ل (ل �� � �ن : �HNH ا�� -��� أ8,�ء 0/ (ل �� �

أ8,���� 03و��ررھ� ،و�%دد  ظ���� ا�دا-�/، و����+ 
ط�ب �ن ر�	��� أو 
ط�ب �ن � �-ب (ل �� � ر�	���   

/ �Hا�2&ل ا� 
 ا����س

 ھذا ا��	(ل 6	ر �و�ود
 

 ا�2&ل ا���Hث
 ا��	�� ا�� 2	ذ	�

(�
 ا���دة (24): 	�ود ا����	� و	د	رھ� �(�ب ��(ون �ن : (ا*��رة إ�� ا�وظ	�2 و ا�ر�

-�رج ا����	�ا�وظ	�2  ا*�م و ا���ب ا�ر)م  ا�ر�
� دا-ل ا����	� 

 ر�	س ا���د ����8د 6وا��  ور ا�د	ن 01
  ��ب ا�ر�	س ا�ول ا���د ����� �� و 	ف 8
د ا��ط	ف 02
  ��ب ا�ر�	س ا��H � ��	ر �ؤ��� ھ
رى �	د ا%�د (��ل 03
 ا��	ن ا���م �د	ر ���رى )�رة ��8 �(	ر �%�0 04
�����ا���د  رو	��ت 
و�ر	ط 05   ��ب ا��	ن ا���م 
 ا�	ن ا���ل ا���د ����� ز دا)� �واد 06
  ��ب ا�	ن ا���ل ��	ر �ؤ��� )وار �%�د %
	ب 07

 ��
ا���دة (25) : 	�م ا �-�ب أ8,�ء ا��(�ب �ن )
ل ا����	� ا����� %�ب ا��ر�	ب ا�� &وص �8	F 0/ ا���دة 24 أN8ه ، ��دة 4 � وات، و)�
��8 ا�(Hر ة وا%دة�ر   د	د����  

: /�	 ��
 ا���دة(26): 	(�ف ا��(�ب 
	,�ن �ط
	ق أ%(�م ا��� ون ا����/ وا� ظ�م ا�دا-�/ ، وا���ر ��8 ا%�را��� -  
� 2	ذ )رارات ا����	� ا�����، -  
��		ر ����(�ت ا����	�، -  
�%د	د ا�-�&�&�ت �(ل  ��ب و���م ا����8د	ن -  
إ8داد ��روع ا� ظ�م ا�دا-�/ ، -  
اح ��د	Nت ا��� ون ا����/ وا� ظ�م ا�دا-�/ ،ا)�ر -  

ط �
��W ا� ��2ت ا�زھ	دة ،  -,  
ا)�راح �����	� ا����� (ل ا*�راءات ��%�	ن ��8	� � ظ	م و� &	ب أ��زة ا����	� ، -  
درا�� ��8	�ت ا��طب �(ل 8,و 0/ ا����	� 	ر�(ب �-���2 -ط	رة -  
إ8داد 
ر ��O �8ل ا����	�. -  

 ا���دة (27) : 	���+ ا��(�ب ��8 ا�)ل  1 0/ ا���ر ،
.أ8,�ء ا��(�ب 4
د8وة �ن ر�	�F و
F �)�Q إن ����+ (ذ�ك 
ط�ب �ن   

 2/3 (�	
�6��6
	�(�%د	د اM
ا���دة B&� �: (28) ا�����8ت ا��(�ب إ� 
%,ور (�%د	د ا� &�ب ) 4  أF��,8 . و	�-د ا��(�ب ا��رارات 
���وت ا�&وات 	��
ر &وت ا�ر�	س &و�� �ر�%�. أF��,8، واذا  

:/�	  ��
 ا���دة : (29)	�Hل ر�	س ا����	� 0/ أ��8ل ا�%	�ة ا��د 	� وھو �(�ف 
��Hل ا����	� �دى ا���ط�ت ا���و�	�.-  
ا����,/ 
��م ا����	�-  
ا(���ب ��M	ن 	,�ن ا� ���O ا��ر�
ط� 
����ؤو�	� ا��د 	�-  
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ر����  و ��		ر ا�� �)��تا����	� ، ا��د�8ء أ��زة -  
إ)�راح �دول أ��8ل 0/ دورات ا����	� -  
� �	ط و� �	ق  ��ط�ت ��	+ أ��زة ا����	�-  
إ8داد %&��ل و��-&�ت  &ف � و	� 8ن %	�ة ا����	�-  

�	W ا���ط� ا*دار	� ا��ؤھ�� 
��	+ ا����و��ت-�  
0	F.�%,	ر ا���ر	ر	ن ا�د
/ وا����/ و��د	�F �����	� ا����� ��
ث -  
0/ أ�ل أ)&�ه HNHون إ���ر ا���ط� ا���و�	� ا��ؤھ�� 
����د	Nت ا��/ �طرأ ��8 ا��� ون ا����/ ،و(ل �D		ر 	�+ 0/ ا����ز ا�� 2	ذي �����	� -
��ر	> ا�-�ذ ا��رار ) 	و�� �ن30(  
���ر�� ��ط� ا� ظ�م ا������/ ��8 ا�8,�ء ا����-د�	ن 0/ ا����	�-  

 ا���دة(30) : 	(�ف ا�(��ب ا���م 
��و � ا�(��ب ا���م ا����8د ، 
��	+ ),�	� ا*دارة و	�و�� 
�ذه ا�&�2 �� 	�/ :
��ك )���� ا�� -رط	ن-  
������ ا�
ر	د و��		ر ا��%2وظ�ت.-  
��ك ��ل ا��داو�ت �(ل �ن ا��(�ب ا�� 2	ذي وا����	� ا�����.-  
ا����	� ا�����.�%ر	ر �%�,ر ا��داو�ت �(ل �ن ا��(�ب ا�� 2	ذي و-  
-/����%2ظ  �-� ا��� ون ا  

�	
 ا8داد ا����ر	ر ا�د

: /�	 ��
 ا���دة (31) :	�و�� أ�	ن ا��� ل 
��و � أ�	ن ا���ل ا����8د ا�����ل ا����	� وا��%��
� ،�0و �(�ف 
�ذه ا�&�2 
�%&	ل ا���را(�ت.-  
.��		ر ا��وال ،�رد و,
ط أ�Nك ا����	� ا�� �و�� وا����ر	� -  
��ك & دوق ا� ��2ت ا�زھ	دة.-  
إ8داد ا����ر	ر ا����	�-  

 ا���دة (32) :	و)+ أ�	ن ا���ل � دات ا� ��2ت ، و0/ %��� و)وع �� + 	و)��� أ�	ن ا���ل ا����8د .
�ن ھذا ا��� ون ا����/. 24ر�	س ا����	� أو  ��
F %�ب ا��ر�	ب ا�� &وص �8	F 0/ ا���د ل �و	و)��� 
�د ا��و)	+ ا�و  

+
 ا�2&ل ا�را
 ا�� ظ	م وا����	م ا�دا-�/

 ا���دة (33) : � ��م ا����	� إ�� :
  �����ن.
� ��م ا����	� إ��: 0روع �%�	�  ���� ��8 ���وى (ل �ؤ��� ا����	م ا����/ 

  �روط ��		ر ھذه ا�2روع ا��%�	� �%ددة �ن )
ل ا� ظ�م ا�دا-�/ 
 

 ا�
�ب ا���Hث
�%(�م ا����	�ا  

 ا�2&ل ا�ول
 ا��وارد

 ا���دة �M�� : (34)ف �وارد ا����	� �ن :
ا��را(�ت أ8,���� �&ب �
��رة 0/ %��ب ا����	�-  
-��)Nوأ� �	و�ط���� ا����� 
ا��دا-	ل ا��ر�
ط�   
ا��
�ت ا� �د	� وا��	 	� وا�و&�	�.-  
�دا -	ل ��+ ا��
ر�8ت-  
ا*�8 �ت ا��%���� ��دو�� وا�����8ت ا��%�	� .-  


 �ء ��8 ط�ب �ن ر�	س ا����	� و
��م  B�2	 �	�8و� �	أو %��ب ��2وح �دى �ؤ��� ��� /) 
ا���دة (35) : �ودع ا��وارد 0/ %��ب و%	د 
 ا����	� .

ا���دة (36) : ���زم ا����	� 
�دم �%&	ل أ�وال &�درة 8ن � ظ	��ت و� ظ��ت 6	ر %(و�	� أ� 
	� ،��8دا ��ك ا� ���� 8ن N8)�ت ا����ون 
  � ، ��8 إن 	(ون ھذا  ا���و	ل �%ل �وا��0 ��
�� �ن ا���ط� ا��-�&�.ا��ؤ��� )� و

/ �Hا�2&ل ا� 
 ا� ��2ت

/���� ا���دة H�� : (37)ل  ��2ت ا����	� ��	+ ا� ��2ت ا�Nز�� ��%�	ق ا�ھداف ا�� &وص �8	�� 0/ ھذا ا��� ون ا
 ا���دة(38) : ��	ن ا����	� �%�0ظ %��
�ت 	�و�� ا���8د %��
�ت ا����	� 
���	د ا��زدوج ، 	��ل ا��وارد وا� ��2ت
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