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( مً قااىٌْ ّشازٗ    ضابعًا( مً املادٗ )  ثالجًاضتيادا اىل الصالسٔات املدْل٘ الٔيا مبْدب اسهاو الفكسٗ )إ
ّقاىٌْ تيعأه  لصادز مً بسملاٌ إقلٔه  نْزدضتاٌ العسام ( ا1212( لطي٘ )11زقه )البلدٓات ّالطٔاس٘ 

التعلٔناات  صاداز  قسزىاا إ  1981( لطاي٘  99غسنات ّمهاتب ّّناالت الطفس ّالطٔاس٘ العساقٕ زقه )
 : ا   التالٔ٘

 السياحةالسفر ووكاالت وملاتب وتعليمات ترخيص شركات 
 العراق -يف إقليم كوردستان

 1215( لسنة 1رقم )
 

 :ٍرِ التعلٔناتشاٍٛا الغساض إٓكصد بالتعابري التالٔ٘ املعاىٕ املبٔي٘ : اّاًل
 (.1212طي٘ )( ل11: قاىٌْ ّشازٗ البلدٓات ّ الطٔاس٘ زقه )الكاىٌْ

( لطاي٘  99: قاىٌْ تيعٔه غاسنات ّمهاتاب ّّنااالت الطافس ّالطأاس٘ العساقإ زقاه )       الكاىٌْ االحتادٖ
1981. 

 قلٔه نْزدضتاٌ ا العسام .إ قلٔه :اإل
 الطٔاس٘.ّشازٗ البلدٓات ّ الْشازٗ :

 : ّشٓس البلدٓات ّالطٔاس٘لْشٓسا
 اهلٔٝ٘ العام٘ للطٔاس٘. :هلٔٝ٘ا

 ظ اهلٔٝ٘ العام٘ للطٔاس٘.زٜٔظ اهلٔٝ٘ : زٜٔ
 ّادازٗ نسمٔاٌ. احملافعات املدٓس العاو لطٔاس٘ املدٓس العاو :

 دازٗ اهلٔٝ٘ .زتلظ إ اجمللظ:
 أّ اعتبازٖ. )معيْٖ(أٖ غدص طبٔعٕ  الػدص:
 غسن٘ الطٔاس٘ ّالطفس. :الػسن٘

  : الْنال٘ الطٔاسٔ٘.ْنال٘ ال
 املهتب: املهتب الطٔاسٕ.

  أضٔطَا مً قبل مطذل الػسنات ّالكٔاو ته تممازض٘ املَي٘ للػسن٘ اليت ٓ ي  إداشٗتكْو اهلٔٝ٘ مب: ثاىًٔا
 .بتأضٔظ الْناالت ّاملهاتب      
 :ثالجًا
 :مَاو الػسنات - أ
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بالتعااٌّ ماع   بٔع ترانس الطفس باىْاعَا املدتلف٘ اّ تبدٓلَا ّتأمني الترانس للطٔاح ّاملطافسًٓ   -1
 مؤضطات ّغسنات اليكل.

 ّخازدُ.اإلقلٔه  شات يف الفيادم داخلأدساٛ اذتذْ  -1

دري الطٔازات ّغسنات اليكل الطأاسٕ املتدصصا٘ لتاأمني ٍارِ ارتدما٘      العنل مع مهاتب تأ  -1
 للطٔاح ّاملطافسًٓ.

 بٔع الترانس للنَسداىات ّاليػاطات الطٔاسٔ٘ داخل األقلٔه.  -9

كدم٘ هلاه ّفكاا للكاْاىني    قبْل اليكد االدييب مً الطٔاح ّاملطافسًٓ لكاٛ ارتدمات الطٔاسٔ٘ امل  -5
 ّاالىعن٘ املعنْل بَا.

 تأمني التأغريات للطٔاح ّاملطافسًٓ.  -6

ّفكاا للكاْاىني   اإلقلأه   لادٚ غاسنات التاأمني العاملا٘ يف    تأمني الطٔاح ّاملطافسًٓ ّأمتعاتَه    -7
 ّاألىعن٘ املعنْل بَا.

 ّخازدُ.اإلقلٔه  اسٔ٘ بػهل فسدٖ أّ مجاعٕ داخلتيعٔه السسالت الطٔ  -8

٘ مَاو ختتص بَا الػسن٘ ّتتعلل باليػاط الطأاسٕ الاْازد يف عكاد التأضأظ ماع ّداْ        أٓ  -9
 مْافك٘ اهلٔٝ٘.

 مَاو  الْناالت:  -  

 قلٔه.ّصسف ترانس الطفس داخل ّخازز اإل بٔع  -1

 إدساٛ اذتذْشات يف الفيادم داخل ّخازز األقلٔه.  -1

 بٔع الترانس للنَسداىات ّاليػاطات الطٔاسٔ٘.  -1

 ت للطٔاح ّاملطافسًٓ.تأمني التأغريا  -9

 ّخازدُ.اإلقلٔه  اسٔ٘ بػهل فسدٖ أّ مجاعٕ داخلتيعٔه السسالت الطٔ  -5

 الكٔاو بأعنال التطْٓل ّالرتّٓر الطٔاسٕ.  -6

 مَاو املهاتب: -ز     
 قلٔه.بٔع ّصسف ترانس الطفس داخل اإل  -1

 إدساٛ اذتذْشات يف الفيادم داخل ّخازز اإلقلٔه.  -1

 .يػاطات الطٔاسٔ٘س للنَسداىات ّالبٔع التران -1

 تأمني التأغريات للطٔاح ّاملطافسًٓ. -9
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اإلقلأه   فسدٖ اّ مجااعٕ داخال   إضتكبال الطٔاس٘ الْافدِ ّتيعٔه زسالت ضٔاسٔ٘ بػهل  -5
ّالطاري يف املعاامالت السةٔا٘ ماع      ،ّتكدٓه املعلْمات ّاليػاسات الطأاسٔ٘ عاً اإلقلأه    

 ادتَات ذات العالق٘ إلضتكبال ّمػادزٗ الطٔاح.

  األدالٛ الطٔاسٔني املسخصني مً قبل اهلٔٝ٘ اىل الػسنات ّالْناالت.تْفري  -6
 اذتصْل اإلقلٔه  علٙ الػسنات اّ الْناالت اليت تكْو بتيعٔه زسالت ضٔاسٔ٘ عالدٔ٘ اىل خازز: زابعًا

  ذات العالق٘ قبل البدٛ بأعنال تلو السسالت ّإغعاز اهلٔٝ٘ الصشٔ٘ عدو املناىع٘ مً الدّاٜسعلٙ        
  .برلو      
 :خامطًا
الجيْش ألٓ٘ غسن٘ أّ ّنال٘ أّ مهتب إضتػالل إضاه الطأاس٘ أّ مصاّلا٘ أٖ عنال ماً األعناال         -1

 املػاز الَٔا يف ٍرِ التعلٔنات اال بعد اذتصْل علٙ إداشٗ تصدز مً اهلٔٝ٘ .

 .الجيْش التياشل عً الرتخٔص )االداشٗ( للػري اال مبْافك٘ حتسٓسٓ٘ صادزٗ مً اهلٔٝ٘  -1

1-   ٛ اإلقلأه   للػسنات ّالْناالت اجملاشٗ عدا املهاتب مبْدب ٍرِ التعلٔنات إىػاٛ فسّع هلا يف أحناا
بعد إضتهنال الػسّط ّاليت جيب تْفسٍا يف املهتب السٜٔطٕ ّالْازدٗ يف الفكسٗ اذتادٓ٘ عػاس ماً   

 ٍرِ التعلٔنات .

  معد العاو للطٔاس٘ يف احملافع٘ ّفل منْذز ٓكدو الساغب يف اذتصْل علٙ االداشٗ طلبًا اىل املدٓس  :ضادضًا
   بعد دزاض٘ تكسٓس دتي٘ ألضبا  مربزٗ ّمدّى٘ علُٔ أّ زفضُ ، ّللندٓس العاو املْافك٘ هلرا الػسض         
 ملكدو الطلب  ُّيف سال٘ زفضتكدٓه التازٓذ ٌ ْٓما مً خالل مدٗ عػسّ هلرا الػسض ٗالتفتٔؼ املعد       
 ّ ٓهٌْ قساز  مباغسٗ خالل غَس مً تأزٓذ تبلٔػُ بكساز السفضض لدٚ زٜٔظ اهلٔٝ٘ سل االعرتا        
 .زٜٔظ اهلٔٝ٘ ىَأٜا       
 :ضابعًا

)للػاسن٘ أّ الْنالاا٘(  ّالفسعٕضاتٔفاٛ زضااْو الرتخأص )االدااشٗ( للنهتااب السٜٔطإ     آاته    -1
 .اإلقلٔه ّاملهاتب مبْدب التعلٔنات املالٔ٘ اليافرٗ يف

اّ مهتب ثالخ ضيْات غسن٘ أّ ّنال٘  ٓ٘ملصاّل٘ ىػاط أ)االداشٗ( ص تهٌْ مدٗ الرتخٔ  -1
علٙ أٌ ٓكدو نل ضي٘ بساٛٗ ذم٘ صادزٗ مً دّاٜس الضسٓب٘ اىل  ،حتطب مً تازٓذ صدّزٍا
  ص ّجتدٓد الهفال٘ املصسفٔ٘ ضيْٓا.اهلٔٝ٘ ّدفع زضْو الرتاخٔ
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 مَاو املدٓس العاو للطٔاس٘: :ثاميًا
 : ما ٓلٕيف نل ستافع٘ ٔاس٘ ٓتْىل املدٓس العاو للط

  ّإداشٗ الْنال٘ ّاملهتب مبصادق٘ زٜٔظ للػسن٘ الرتخٔص ملنازض٘ املَي٘ اليعس يف طلب  - 1         
 .اجمللظّفكًا للدط٘ الطيْٓ٘ اليت ٓكسٍا ، اهلٔٝ٘             
ٓضات اليت ّ املهتب ّحتدٓد التعْأاليعس يف غهْٚ الطاٜ  أّ املطافس ضد الػسن٘ أّ الْنال٘  -1

ٓطتشكْىَا يف مجل ٍرِ اذتاالت سطب تكدٓس اللذي٘ املػهل٘ هلرا الػسض ّفال اسهااو الفكاسٗ    
 اّال مً ٍرِ التعلٔنات . –تاضع عػس  –
 99فسض الػسامات علٙ الػسن٘ أّ الْنال٘ أّ املهتب عياد شتالفتَاا السهااو قااىٌْ زقاه /       -1

ىل اليػاط الطٔاسٕ علاٙ اٌ التصٓاد   ضاٛٗ اّاسهاو ٍرِ التعلٔنات أّ عيد اإل 1981لطي٘ 
( ماً املاادٗ   1( مخطناٜ٘ الف دٓياز يف نل مسٗ اضتيادا اىل اسهاو الفكسٗ )522222علٙ )

( مً الكاىٌْ املرنْز ماع عادو االخاالل باالسهااو العكابٔا٘ امليصاْا علَٔاا يف الكاْاىني         7)
 االخسٚ اليافرٗ يف اإلقلٔه.

ث٘ اغَس تفسض غسام٘ تأخريٓ٘ ّفل تعلٔنات ّشازٗ املالٔا٘  يف سال٘ تأخري جتدٓد االداشٗ ملدٗ ثال -9
 .اإلقلٔه  يف

تعفٙ الػسن٘ أّ الْنال٘ أّ املهتب مً الػسام٘ امليصْا علَٔا يف الفكسٗ )زابعا( أعاالِ بعاد    -5
دلا٘ املكدما٘ ّبعاد    سال٘ العسّف الكاٍسٗ بيااٛ علاٙ األ  اضتشصال مْافك٘ ادتَات املدتص٘ يف 

 علٙ صشتَا.حتكل الداٜسٗ املدتص٘ 
 سافالت ألغساض الطفس إضتػالل ضٔازات ّاليت تسغب يف ّاملهتب ّْنال٘ الّعلٙ الػسن٘  :تاضعًا
 ّاذتصْل علٙ عدو مماىع٘ ادتَ٘ املدتص٘ يف ّشازٗ اليكل ، ّالطٔاس٘ أٌ حتصل علٙ مْافك٘ اهلٔٝ٘         
 ّالطٔاس٘ صالسٔاتَا ألغساض الطفس ند مً أّاملْاصالت بالهػف علٙ الطٔازات ّاذتافالت للت         
 ّتلتصو بتدًّٓ اضه الػسن٘ أّ الْنال٘ اّ املهتب علَٔا ّٓتْدب تصّٓدٍا ظَاش مهربات صْت          
 ّصٔدلٔ٘ طْازئ ّمييع إضتدداو اذتافل٘ يف سال٘ عدو إستْاَٜا علٙ تلو املعدات.         

 ضْاٛ ناىت أّ مهتب غسن٘ أّ ّنال٘  ٘ؼ دخْل أٓلسٜٔظ اهلٔٝ٘ أّ مً خيْلُ مً دتاٌ التفتٔ :عاغسًا
 لػسن٘ أّ الْنال٘  آعتكد اٌ مْضْع ، ّلُ التشكل يف أٖ و طالب٘ لالداشٗ للهػف علَٔازتاشٗ أ         
 .تطَٔل ٍرِ املَن٘ ّعلٙ املطؤّلني فَٔاا عالق٘ بَا هلأّ املهتب          
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 الػسّط العام٘ : سادٖ عػس
( للػسن٘ أّ الْنال٘ أّ املهتاب ّالايت تكاْو بأٓا٘ ىػااط      ممازض٘ املَي٘ داشٗ إأّ )الرتخٔص للشصْل علٙ 

التعلٔنات االلتصاو بالػسّط االتٔ٘ باالضااف٘ اىل الػاسّط ارتاصا٘    مً األىػط٘ الطٔاسٔ٘ الْازدٗ يف ٍرِ 
 :( مً ٍرِ التعلٔنات11يف الفكسٗ )الْازدٗ 
آضاا  ّحيال لػاري العاساقٔني     ،اقإ ادتيطأ٘  عس اٌ ٓهاٌْ ّاملهتاب  الرتخٔص للْنالا٘   طالبعلٙ   -1

 اذتصْل علٙ االداشٗ علٙ اٌ ٓهٌْ طلبُ مسفكا بهتا  تأٓٔد مً داٜسٗ العالقات ارتازدٔ٘ لالقلٔه 
ٚ     تسخٔص الػسن٘ ضْاٛاما طالب أّ مدٓسٓا٘   ناٌ عساقٔا او اديبٔا فٔذاب اٌ ٓهاٌْ مطاذال لاد

 قلٔه.تطذٔل الػسنات يف اإل
 .ّمتفسغا ّفكا السهاو ٍرِ التعلٔنات الكطاع الطٔاسٕللعنل يف  ٓهٌْ طالب االداشٗ مؤٍاًلاٌ  -1
ّيف مْقع مياضاب ّمؤثاح تأثٔجاا دٔادا ٓتياضاب      طٔاسٕ اليػاط التْفري مهاٌ مطتكل ملصاّل٘  -1

 ّطبٔع٘ العنل الطٔاسٕ .
 أّ امللهٔ٘ ضازٖ ّٓكدو ىطد٘ مً عكد االجياز  ،أٌ ٓتدر مهتبا الٜكا ّمطتكال مالٔا ّادازٓا -9

 .اٗ قاىْىاملفعْل للندٗ احملدد
 لْب٘ للػسنات ّالْناالت ّاملهاتب.تكدٓه املطتنطهات االصْلٔ٘ املط -5
علٙ الْنال٘ أّ املهتب تكدٓه تأٓٔد لألضه التذازٖ الصادز مً غسف٘ جتازٗ احملافع٘ ضازٖ املفعاْل   -6

 مبٔيا فُٔ سذص األضه .
( مخطااا٘ مالٓاااني دٓيااااز بأضاااه الػاااسن٘ ّ  5,222,222تكااادٓه نفالااا٘ مصاااسفٔ٘ مببلاااؼ )   -7

اماتَاا  ( ثالث٘ مالٓني دٓياز باضه الْنال٘ اّ املهتب لضناٌ الكٔاو بأعناهلا ّالتص1,222,222)
داٛ ضتشصاال الػساماات ّالتعْٓضاات الياجتا٘ عاً التكصاري يف ا      علٙ الْداُ األننال ّلضاناٌ ا   
 .االعنال مبْدب ٍرِ التعلٔنات

 :تكدٓه تعَد ٓتضنً ما ٓلٕ -8
 .امل٘ ّصشٔش٘ عً الربامر الطٔاسٔ٘تصّٓد الصباًٜ ببٔاىات ن - أ
إعالماُ  السد علٙ الػهاّٚ اليت تكادو للنادٓسٓات العاما٘ للطأاس٘ خاالل أضابْع ماً تاازٓذ          -  

 .بالػهْٚ

الطٔاسٕ تسٚ الداٜسٗ  تصّٓد دّاٜس الطٔاس٘ بأٓ٘ مطتيدات أّ بٔاىات أّ إسصاٛات تتعلل بالػأٌ - ز
 . لَٔاىَا ضسّزٓ٘ لألطالع عأبا
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  .إعالو الداٜسٗ باضه املدٓس املطؤّل ّبأٖ تػري ٓطسأ يف ٍرا الػأٌ -د
 .اداشتَا مً اهلٔٝ٘عدو اصداز اٖ دلٔل اّ خازط٘ تتصل بالدعآ٘ الطٔاسٔ٘ اال بعد  -ٍا
 ّتهٌْ تلو الطذالت خاضع٘ لسقاب٘ دتاٌ التفتٔؼ الطٔاسٔ٘  ،اٌ ميطو ضذالت معتربٗ ألعناهلا - 9

 ه الػسن٘ أّ الْنال٘ أّ املهتب ّزقه ّتازٓذ مي  االداشٗ علٙ املطبْعات ّاملساضالت ّّضع اض     
 الصادزٗ عيَا.     

 :(الداشٗ)ا الرتخٔصالػسّط ارتاص٘ للشصْل علٙ  :ثاىٕ عػس
اٌ ٓهٌْ لدٚ الػسن٘ أّ الْنال٘ ىعاو سذص دّلٕ مطابل ملكآٔظ صياع٘ الطفس أّ أٖ ىعاو تْشٓع  -1

( أّ تعَد بتْفري مجال ٍارا اليعااو أّ أٖ ىعااو اخاس خاالل         General Distributeعاو )
 تازٓذ املْافك٘ علٙ مي  االداشٗ. ثالث٘ أغَس مً

التعَد مبساعاٗ ما ٓلٕ لدٚ قٔاو املعتند ببٔع الربامر الطٔاسٔ٘ اليت ٓيعنَا بيفطُ أّ تلو اليت   -1
 :غسنات ارتطْط ادتْٓ٘ اليت ميجلَاتكدمَا 

 .( مً ٍرِ التعلٔنات15يف الفكسٗ )ص ّفكا لينْذز اذتذص امليصْا علُٔ إصداز منْذز سذ -أ
 قلٔه.عتند يف اإلغساٛ بطاقات الطفس مً ّنٔل م -        

 قلٔه.ْٓ٘ غري ممجل٘ بْنٔل معتند يف اإلعدو بٔع بطاقات ضفس عاٜدِ رتطْط طرياٌ د -ز       
 خص مً اهلٔٝ٘ ّمطذل لدٚ املهاتب.علٙ نل غسن٘ أّ ّنال٘ تْفري دلٔل ضٔاسٕ مس -د       

 ٓته دعه ىػاطات الػسنات ّالْناالت ّاملهاتب مً قبل اهلٔٝ٘ ضنً اطاز ميعنات اجملتنع : ثالح عػس
 املدىٕ .            
 جيب علٙ ميعنٕ السسالت الطٔاسٔ٘ ارتازدٔ٘ ّالداخلٔ٘ مساعاٗ مآلٕ : :زابع عػس
املطبْعاات االعالىٔا٘ أّ يف مناْذز اذتذاص ّفكاا ليناْذز       تيفٔر مجٔع عياصس السسالت الْازدٗ يف   -1

 ( مً ٍرِ التعلٔنات. 15إضتنازٗ اذتذص للسسالت الطٔاسٔ٘ الْازدِ يف الفكسٗ )

 تكدٓه خدمات بدٓل٘ معادل٘ ألٖ تػري يف عياصس السسل٘ غسٓط٘ مْافك٘ الصبٌْ ارتطٔ٘ علَٔا. -1

باالؼ املدفْعا٘ اىل الصباٌْ يف سالا٘ عادو      إعاادٗ امل أٖ تػري أّ ىكص يف عياصاس السسلا٘ ّ  زد قٔن٘  -1
 مْافكتُ علَٔا.

 منْذز إضتنازٗ اذتذص للسسالت الطٔاسٔ٘: :خامظ عػس
 -بٔاىات ال ) غسن٘ أّ الْنال٘ أّ املهتب (:

 إضه الػسن٘ أّ الْنال٘ أّ املهتب:
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 العيْاٌ:
 اهلاتف:
 الفانظ:

 املْقع االلهرتّىٕ ) الْٓب ضآت (:
 مئل (:لهرتّىٕ ) اإلالربٓد اال
 تصال يف اذتاالت الطازٜ٘:زقه لال

 بٔاىات الصبٌْ ) املطافس (:
 :األضه الهامل

 :زقه األتصال للشاالت الطازٜ٘
 :تهالٔف السسل٘

 إمجالٕ التهالٔف:
 املبلؼ املدفْع مكدما:
 ضتشكام:السصٔد ّتازٓذ اال

 مسدع اذتذص ) الهْمبْٔتس (:
 َ٘ السٜٔطٔ٘:الْدَ٘                             الْد

 ميفر ارتسّز:
 :ّقت ّتازٓذ املػادزٗ

 ارتط ادتْٖ أّ السسل٘ الربٓ٘ أّ البشسٓ٘:
 زقه السسل٘                        الدزد٘:

 مدٗ السسل٘ ) عدد اللٔالٕ ّاألٓاو (
 قام٘ ) أضه الفيدم ّتصئف٘ أّ البدٓل (:ىْع اإل

 عدد الػسف احملذْشٗ ّفٝاتَا:
 : تستٔب ّدبات الطعاو

 طلبات معٔي٘ ) غري مضنْى٘ (:
 معلْمات ّغسّط اذتذص مبا يف ذلو زضْو اإللػاٛ ّالػسّط اليت تلصو الصبٌْ ضداد تلو السضْو .

 زٓذ ّالطاع٘.الصبٌْ مع ممجل الػسن٘ ّذنس للتأ تْقٔع



8 

 

 س يف برلو ّٓيػ لػاَٜا تصدز اهلٔٝ٘ إعالىًاإيف سال إٓكاف العنل بالرتخٔص )االداشٗ( أّ : ضادع عػس
 .طتكطع ادْز اليػس مً الهفال٘ املصسفٔ٘تّ، الصشف احمللٔ٘              
 للَٔٝ٘ اٌ تصدز مْافك٘ مبدٜٔ٘ ملنازض٘ اليػاط الطٔاسٕ للذَ٘ الطالب٘ لألداشٗ ّملدٗ ثالث٘  ضابع عػس:
 أغَس جتدد ملسٗ ّاسدٗ ذتني إضتهنال الػسّط ارتاص٘ مبي  األداشٗ.            
 الجيْش للػسن٘ أّ الْنال٘ أّ املهتب الكٔاو بأٖ  ،مع عدو االخالل بأسهاو الكْاىني اليافرٗ :سثامً عػ

 مً أعنال امليافط٘ الػري املػسّع٘.عنل                
 :تاضع عػس

 ، ، بأمس مً املدٓس العاوتػهل دتي٘ لليعس يف الػهاّٚ املكام٘ ضد الػسنات أّ الْناالت أّ املهاتب :أّاًل
 مْظف قاىْىٕ ّمْظف مً الػؤٌّ الطٔاسٔ٘ ّممجل زابط٘ الػسنات الطٔاسٔ٘ مع ممجل عً  مً      
 ّشازٗ اليكل ّاملْاصالت.      
 -للذي٘ ّبعد مصادق٘ زٜٔظ اهلٔٝ٘ إلػاٛ االداشٗ يف إسدٚ اذتاالت التالٔ٘: :ثاىًٔا
 فكداٌ أٖ مً غسّط مي  االداشٗ. -1

العنل خالل مدٗ تصٓد علٙ ضي٘ ماً تاازٓذ   ّمل ٓصاّل بعد صدّز ّمي  االداشٗ مً ادتَ٘ املدتص٘  -1
 صدّزٍا دٌّ عرز مػسّع.

صدّز سهه علٙ الػسن٘ أّ الْنال٘ ألنجس مً مستني فٔنا ٓتعلل مبصاّل٘ اعنال الطٔاس٘ ّارتدمات  -1
 املهنل٘ هلا ّاقتياع اللذي٘ بعدو ددّٚ اضتنساز الػسن٘ مبنازض٘ ىػاطاتَا.

 داشٗ دتَ٘ اخسٚ دٌّ مْافك٘ ّعله اهلٔٝ٘.تياشل الػسن٘ أّ الْنال٘ عً األ -9

 التْقف عً مصاّل٘ اعنال الطٔاس٘ ملدٗ تصٓد علٙ ضت٘ اغَس دٌّ عرز مػسّع تكتيع بُ اللذي٘. -5

  .بسسالتَا ّاعناهلا ملدٗ ضت٘ أغَسعدو تكدٓه الػسن٘ تكسٓس تيفٔر خط٘ عنلَا ّاملعلْمات ارتاص٘  -6
 ألنجس مً مستني خالل  تعلٔنات أّ أٓ٘ قسازات تصدز مً اهلٔٝ٘عيد تهساز املدالف٘ السهاو ٍرِ ال :ثالجًا
 ، للذي٘ ّبعد مصادق٘ املدٓس العاو أٌ تسفع الطلب اىل زٜٔظ اهلٔٝ٘ الٓكاف العنل ثالخ ضيْات      
  ّضشبَا بإداشٗ ممازض٘ املَي٘ للػسن٘ أّ الْنال٘ أّ املهتب ملدٗ التصٓد علٙ ثالث٘ أغَس للنسٗ األّىل     
 .ىَأٜا يف سال٘ التهساز     
 صه ا برلو ّٓيػس يف الصشف احمللٔ٘ ّختيف سال٘ آكاف العنل باالداشٗ أّ الػاَٜا ٓصدز الْشٓس بٔاى :زابعًا
 ادْز اليػس مً مبلؼ الهفال٘ املصسفٔ٘ ارتاص٘ بالػسن٘ أّ املهتب أّ الْنال٘ يف سال٘ أمتياعَا عً       
 ( مخط٘ عػس ْٓما مً 15لؼ الهفال٘ مبكداز ماخيصه ميَا خالل مدٗ )تطدٓدِ ىكدا ّعلَٔا اننال مب     
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 تازٓذ التبلٔؼ.     
  ثالجا ٘ املتدر مبْدب الفكستني ثاىٔا ّعرتاض علٙ قساز اللذيػسن٘ أّ الْنال٘ أّ املهتب سل االلل :عػسٌّ 

 عػس ْٓما مً تازٓذ مً املادٗ التاضع عػس مً ٍرِ التعلٔنات لدٚ زٜٔظ اهلٔٝ٘ خالل مخط٘           
 ، ّلُ البت يف املْضْع ّإصداز الكساز املياضب سْهلا ّٓهٌْ قساز زٜٔظ اهلٔٝ٘ اعالمَا حتسٓسٓا          
 ىَأٜا.         

 : ّاسد ّعػسٌّ
 .شم٘ لتيفٔر أسهاو ٍرِ التعلٔناتتصدز اهلٔٝ٘ الكسازات االدازٓ٘ الال

 :أثياٌ ّعػسٌّ
 .مً تأزٓذ ىػسِ )ّقاٜع نْزدضتاٌ( ّٓعنل بَا تيػس ٍرِ التعلٔنات يف دسٓدٗ

 
 

 
 ىْزّش مْلْد ستند أمني 
 ّشٓس البلدٓات ّالطٔاس٘


