
 

1 

 

 
 

 

عـلـذ جـجـىيـذ لألفـزاص مع إلاكامت 

بئضطبالث املؤضّطت الىطنّيت لخحطين وججىيذ الخيل  
 
 

:  بين اإلامظين أػفله
 

ت في شخص - 
ّ
اهت، ممثل س الخُل ملّطها الكائً بؼُسي ثابذ، والًت أٍض ت لخحؼين وججٍى ُّ اإلاؤّػؼت الىػى

ت اإلاؼىّسة له بملخض ى أحكام الفصل ألاّول مً ألامط عسز  ُّ مسًطها العام ػبلا للصلىحُاث اللاهىه

لُت 16 اإلاؤّضخ في 2003 لؼىت 1631 م بظبؽ الخىظُم ؤلازاضي واإلاالي وػطق ػير 2003 حٍى
ّ
 واإلاخعل

س الخُل ت لخحؼين وججٍى ُّ . اإلاؤّػؼت الىػى

مـن حــهــت                                                                  

" املؤّضطت الىطنّيت"حطمى فيما بعذ بـ 

و 
س : إن كان الؼطف الثاوي شخصا ػبُعُا-  ُّ  ............................................................................الؼ

ت ، ملّطه الكائً................................ ُّ                               ...............................................................................بـ الجيؼ

ت .............................................................الهاجف............................................................................... ُّ ف الىػى  صاحب بؼاكت الخعٍط

ر..................................  الصازضة بـ  ...................................عسز   ...........................................................                بخاٍض
 

ا-  .................................................................................. ؤلاػم ؤلاحخماعي  :إن كان شخصا معىىٍّ
 

ملّطه الاحخماعي الكائً بـ ..........................................................................................:الشكل اللاهىوي
................................................................................................................................................                      

.................................................................... : ،الهاجف.....................................................

   جحذ عسز ...................................................................اإلاّسجل لسي السجل الخجاضي باإلاحكمت الابخسائُت بـ 

ه اللاهىوي ............................صاحب اإلاعّطف الجبائي عسز ..........................................................
ّ
 ممثل في شخص ممثل

س ُّ                                   ............................................................................................الؼ

 . ......................................................................................... بىصفه

                                                         مـن حــهــت أخـــزي 

 "املنـخـفع بالخذمـت"يطمى فيما بعذ بـ 
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: جــمـهـيـذ

ت بفعل اللاهىن عسز  ُّ  لؼىت 82حُث عبر اإلاىخفع بالخسمت بعس إػالعه على اإلاهام اإلاىىػت للمؤّػؼت الىػى

م بئحساثها وعلى كّل الىصىص اإلاىلحت أو اإلاخمّمت له كالىصىص 1988 حىٍلُت 11 اإلاؤّضخ في 1988
ّ
 اإلاخعل

كت بدىظُمها السادلي، عً ضغبخه في الفىظ في حملت مً دسماث اإلاؤّػؼت مؤكسا على صحت كّل  ّّ اإلاخعّل

ح التي ػُلّسمها لها معترفا بصىضة مؼبلت بكّل اإلاؼؤولُاث التي ًمكً أن جىجّط له في  اإلاعؼُاث والخصاٍض

ف للحلائم؛  صىضة اكدشاف أي جحٍط

ت وبطمجت وإهجاظ ومخابعت ألاعمال  ُّ لت داصت بدىم
ّ
ت اإلاىىػت للمؤّػؼت واإلاخعل ُّ وحُث اعخباضا للمهام اللاهىه

ت الخُل وإعاهت ؤلاػؼبالث الخاّصت واإلاؤّػؼاث  ُّ الطامُت إلى جحؼين اليؼل للخُىل والدصجُع على حعاػي جطب

ت بصلك حؼب الشطوغ آلاجُت الصكط ُّ ت أو اػخغالل الخُل كبلذ اإلاؤّػؼت الىػى ُّ . التي جخعاػى جطب
 

 

: لذا وكع الاجفاق والتراض ي بين الطزفين على ما يلي

 
 

 :الـفــــل  ّو  - 

ت لخحؼين وججىٍس الخُل  ُّ  بأن جظع على شّمت اإلاىخفع حطب طاكاث الاضديعابجلبل اإلاؤّػؼت الىػى

 1بالخسمت، الصي ًلبل شلك، إحسي إػؼبالتها وشلك لخمكين هصا ألادير مً إًىاء دُىله اإلابِىت باإلالحم عسز 

عترف بملكُخه لها و ًصّطح بؼالمتها ومعافاتها وبخللُحها طّس مطض ظكام الخُل و زاء الكلب  التي ًصّطح َو

ت بهصا العلس ُّ . وشلك بغاًت ججىٍسها وشلك حؼب الشطوغ والالتزاماث اإلابي

 

إلاكـامـت  :الـفــــل الـثـاهـي- 

شـزوط إلاكـامـت - 2-1
 

 يىما كبل جاريخ 15الحارسة  و فزاص  فيفزر 10بذايت من  بئػؼبالث اإلاؤّػؼت جلبل  فزاص الغير الحارسة

   .ةالىالد

:  الـىثـائـم 2-1-1

 

 ومصحىبت بـالىثائم حالت صحّيت حّيذةًجب أن جكىن دُىل اإلاىخفع بالخسمت عىس زدىلها لإلػؼبالث في 

ت  ُّ : الخال

و  حذو  الخطعيماث طّذ مزض سكام الخيل مسّجل لها و ًبّين بذفتر مزافلت يحمل اضمه كمالك -

حمل مزض الكلب ر الخللُحالخأشيرة  ٍو لت بهصه الخؼعُماث على أن ًكىن كس مض ى على جاٍض
ّ
 10 اإلاخعل

.  يىما على  كثر90أيام على  كل و 

  .(باليؼبت لألفطاغ التي جّم حؼفُسها في اإلاىػم الفاضغ)شهادة حطفيذ لطنت الفارطت  -
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لتزم اإلاىخفع بالخسمت بأّن  ت  ال يذخل إلضطبالثكما ًصّطح ٍو ُّ  خيىال مؤمنت اإلاؤّػؼت الىػى
ّ
.  إال

ت لخُىله ػُلت مّسة إكامتها باإلػؼبالث طمً  ُّ و ًلتزم بخعُين ػبِب بُؼطي ٌؼهط على الحالت الصح

.  لهصا العلس2الالتزام اإلاظمً باإلالحم عسز 

 

:  الـشيـارة2-1-2
 

خحمل كّل الخبعاث التي خارج  وكاث إلاداريت اإلاصكىضة بعذم سيارة الخيى  ًلتزم اإلاىخفع بالخسمت   ٍو

. ًمكً أن جىجط عً إدالله بهصا ؤلالتزام

 :   الــمـزض2-1-3

 لسي دُىل اإلاىخفع بالخسمت بعس زدىلها لسي ؤلاػؼبالث، جبّين وحىد مزض معذروفي صىضة ما إشا 

 حال بدنفيذ كزاراث الطلطت البيطزّيت الخابعت لإلدارة العاّمت للمـالح البيطزّيتًلتزم هصا ألادير 

حا   فئّن ػكىجه ٌعخبر بلّىة اللاهىن جطدُصا صٍط
ّ
ت في شلك وإال ُّ جىصله بئعالم مً كبل اإلاؤّػؼت الىػى

للمؤّػؼت لخىفُص هصه اللطاضاث هُابت عىه وفي هصه الحالت ًخحّمل كّل اإلاصاٍضف والخبعاث اإلاىجّطة عً 

. شلك
 

:  إهـهـاء إلاكـامـت 2-1-4

ت للدؼفُس وفي  ُّ ت اإلاىخفع بالخسمت بالىدُجت ؤلاًجاب ُّ جيخهي فترة ؤلاكامت وحىبا بعس إعالم اإلاؤّػؼت الىػى

ر آخز مىضم الدطفيذكّل الحاالث في                     مً كّل ػىت  حىان30 الصي ًيخهي بحلىل جاٍض

ت . إزاضٍّ

ت حالت جىصله بئعالمها  ُّ خعهس اإلاىخفع بالخسمت بئدطاج دُىله مً إػؼبالث اإلاؤّػؼت الىػى لتزم ٍو ٍو

ر ت للدؼفُس وفي كّل الحاالث بحلىل جاٍض ُّ ت حىيليت15 بالىدُجت ؤلاًجاب عخبر عسم .  مً كّل ػىت إزاضٍّ َو

ي عنها 15إدطاحه لخُىله بحلىل ًىم 
ّ
حا كاهىهُا بلّىة اللاهىن للخذل ت جصٍط لُت مً كّل ػىت إزاضٍّ  حٍى

ظت  ت التي جحبؽ الخُىل اإلاصكىضة و ًمكً لها أن جؼلب بملخض ى إشن على عٍط ُّ لفائسة اإلاؤّػؼت الىػى

حعُين دبير مذخص لخلُُمها وؤلاشن ببُعها على أػاغ ألاػعاض اإلاحّسزة مً كبل الخبير اإلاصكىض 

ت إن كاهذ باػم اإلاىخفع بالخسمت لسي  ُّ واػخذالص مؼخحلاتها مً ثمً البُع وجأمين اإلابالغ اإلاخبل

ت مً اػخذالص كامل زًىجها بعس  ُّ ً اإلاؤّػؼت الىػى
ّ
ت وإن لم جخمك ُّ ىت العاّمت للبالز الخىوؼ الخٍع

ت طّس اإلاىخفع بالخسمت الػخذالصها بصىضة  ُّ ت البُع ًحّم لها مىاصلت كّل ؤلاحطاءاث اللظائ ُّ عمل

ت كاهذ.كاملت ُّ  .و ال ًمكً للمىخفع مؼاءلتها عً أي مؼؤول

مكً للمسًط العام للمؤّػؼت بىاءا على  ر كبل ًلّسمه اإلاىخفع بالخسمت مطلب كخابيٍو  حىيليت 01 جاٍض

ص بـفت اضخثيائّيتأن 
ّ
 حىيلّيت 15بعذ يىم  لبعع اإلاطبين في ابلاء دُىلهم بئػؼبالث اإلاؤّػؼت يزخ

.  إلكامت الخُىل الترفيع في املعلىم اليىميوفي هصه الحالت ًلع 
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مـعـلـىم إلاكـامـت - 2-2

 لهصا العلس 1عّين اإلاعلىم الُىمي إلكامت كّل دُل مً دُىل اإلاىخفع بالخسمت اإلاصكىضة باإلالحم عسز 

: على الىحى الخالي
 

إضطبالث ركادة و املكناس ي وبن كزدان إضطبالث ضيذر ثابذ و البطان  

 زًىاض 9,000 زًىاض 10,000فطغ غير حاضظة 

  زًىاض10,000  زًىاض11,000فطغ حاضظة أو مخبىعت 

 

عترف اإلاىخفع بالخسمت وأّن   زون الخسماث ألادطي ػىاءا هاجه املعاليم جخّص خذمت إلاكامت فلطَو

ت  ُّ فت اإلاظبىػت مً كبل اإلاؤّػؼت الىػى ت بهصا العلس أو التي جحخاحها دُىله واإلاظمىت بالخعٍط ُّ اإلابي

التي ٌعترف صطاحت بئػالعه عليها وبلبىلها والتي ًلبل مؼبلا بسفع كّل اإلاعالُم اإلاظمىت بها حاإلاا 

ت كما ٌعترف بعسم إمكاهُت اعتراطه على طبؽ  ُّ لت بها مً كبل اإلاؤّػؼت الىػى
ّ
ًخىصل بالفاجىضة اإلاخعل

ت صىضة مً أوحه اإلاعاضطت كما ًلّط اإلاىخفع بالخسمت أّن اإلاعالُم اإلاصكىضة صالحت  ًّ اإلاعالُم اإلاصكىضة بأ

 في الفترة إكامت خيىله مً كّل ػىت، وأّن  حىيليت15 حاهفي إلى 01للفترة املمخّذة من فلؽ باليؼبت 

ر   ألي ػبب كان ًجعله ملعما بلّىة اللاهىن بأّن ًسفع  ديطمبر31 حىيليت إلى 16اإلامخّسة بين جاٍض

ت  ُّ ت اإلابي ُّ ت إشا ادخاضث هاجه ألاديرة شلك زون اعخباض الغطاماث أو ؤلاحطاءاث اللظائ ُّ للمؤّػؼت الىػى

: بهصا العلس، اإلاعالُم آلاجُت الصكط

 

إضطبالث ركادة و املكناس ي وبن كزدان إضطبالث ضيذر ثابذ و البطان  

فطغ غير حاضظة أو مهط بعس 

الفؼام 
 زًىاض 17,000 زًىاض 18,000

 زًىاض 19,000 زًىاض 20,000فطغ حاضظة أو مخبىعت 

 

معالُم ؤلاكامت الىاضزة بهصا الفصل ًمكً حغُيرها بلطاض مً اإلاسًط العام للمؤػؼت بعس مصازكت مجلؽ مؤػؼت 

. اإلاؤػؼت الىػىُت لخحؼين و ججىٍس الخُل و ػلؼت ؤلاشطاف

 

  الـخجـىيـذ :الـفــل الـثـالـث- 

:   حـعـزيـف الـخـجـىيـذ 3-1  

ت الدؼفُس ًمكً أن جكىن  ُّ . اصطناعيت أو طبيعّيتعمل

ت أو كبل الفحى  على ملك املؤّضطتًكىن الدؼفُس الؼبُعي إّما مً  ُّ كبل  أو مً جحذ جـّزفها الىػى

 اإلاىخفع بالخسمت أحس أهىاع الدؼفُس كخابُا فىض إزدال دُىله ويخخار فحى  هي على ملك الخىاص

ت ُّ . للمؤّػؼت الىػى
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: شـزوط الـخـجـىيـذ- 3-2  

س،  ت يجب على املنخفعلالهخفاع بذسمت الخجٍى ُّ في  بمطلب كخابي بالخسمت أن ًخلّسم للمؤّػؼت الىػى

ت  فحى  3وحطب الترجيب  فُه على ألاكّل يحّذد على ملكه صججىيذ كّل فز ُّ س أن جلىم بعمل  التي ًٍط

.  الخجىٍس

 

: الـمـعـالـيـم- 3-3

س كما ًلي ت للاء دسمت الخجٍى ُّ : ًلتزم اإلاىخفع بالخسمت بأن ًسفع للمؤّػؼت الىػى

 إما مؼبلا و كبل عملُت الخجىٍس -1

 إما عىس الخطوج مً ؤلاػؼبالث و ثبىث حمل الفطغ بىاػؼت الكشف بالصسي -2

 . ػاعت مً الىالزة48إما عىس الىالزة إلاهط أو مهطة حُت بعس  -3

ي    و شلك حؼب الشطوغ اإلاحسزة مؼبلا باليؼبت لكّل فحل سة ف س ؤ ا امل صدره ي ت ت و ال

د تجوي سم ال ة مو داي ي ب زة عمل ف  مذك

 
 :خـالص الـمعاليـم :الـفــل الزابـع- 

ذة بذّمخهًلتزم اإلاىخفع بالخسمت 
ّ
 للاء الخسماث اإلالّسمت له مً كبل اإلاؤّػؼت بذفع كّل املعاليم املخخل

ت لخُىله  ُّ ت في إػاض هصا العلس كما ًلتزم بسفع حمُع الخسماث التي جظؼّط اإلاؤّػؼت الىػى ُّ الىػى

 مً الؼىت التي كبلذ فيها دُىله في إػؼبالث اإلاؤّػؼت  حىيليت15في أحل أكـاه ػىال مّسة ؤلاكامت 

سة بصّمخه
ّ
م دُىله زون حؼسًس اإلاعالُم اإلاخذل

ّ
ت وال ًمكً للمىخفع بالخسمت بأي حال بأن ًدؼل ُّ . الىػى

وفي صىضة عسم الخالص بمض ي ألاحل اإلاصكىض وزون اللجىء إلى أي إحطاء مؼبم جحبؽ الخُىل 

ت التي ًمكً لها أن جؼلب بملخض ى إشن على عٍطظت  ُّ اإلاصكىضة بلّىة اللاهىن لفائسة اإلاؤّػؼت الىػى

حعُين دبير مذخص لخلُُمها وؤلاشن ببُعها على أػاغ ألاػعاض اإلاحّسزة مً كبل الخبير اإلاصكىض 

ت إن كاهذ باػم اإلاىخفع بالخسمت لسي  ُّ واػخذالص مؼخحلاتها مً ثمً البُع وجأمين اإلابالغ اإلاخبل

ت مً اػخذالص كامل زًىجها بعس  ُّ ً اإلاؤّػؼت الىػى
ّ
ت وإن لم جخمك ُّ ىت العاّمت للبالز الخىوؼ الخٍع

ت طّس اإلاىخفع بالخسمت باػخذالصها بصىضة كاملت ُّ ت البُع ًحّم لها مىاصلت كّل ؤلاحطاءاث اللظائ ُّ . عمل
 

 الدـسجـيل  :الـفـــل الـخامـظ- 

فه كمصاٍضف حسجُله على اإلاىخفع بالخسمت  ت بدسجُل هصا العلس وجحّمل مصاٍض ُّ جلىم اإلاؤّػؼت الىػى

. الصي ًلتزم بأزائها
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: الـفـــل الـطـادص- 

خحمل  في حالت وشىب هعاع ًذّص جىفُص هصا العلس فئّن محاكم جىوؽ العاصمت هي اإلاذخّصت بالىظط ٍو

 زًىاض 500اإلاىخفع بالخسمت إطافت إلى السًً والغطاماث أحعاب جلاض ي وأحطة محماة ملسضة إجفاكُا بـ 

ت و 800لسي الىاحُت و  ُّ .  زًىاض لسي الخعلُب1500 زًىاض لسي الاػخئىاف و 900 لسي اإلاحكمت الابخسائ
 

ر ت بخاٍض ُّ . .............................................. وحّطض بؼُسي ثابذ عً حؼً ه
 

 (معّطف به ) إلامظاء       

 

 
 

 املـنخفع بالخذمت                                                               املـذيـز الـعـام                                                

      اطلعذ عليه و وافلذ                                                                          لخحطين و ججىيذ الخيلللمـؤّضطـت الىطـنّيـت   
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 1الـمـلـحـم عـذد 
 

بعلذ ججىيذ  فزاص مع إلاكامت بئضطبالث املؤّضطت  

م بلائمت  فزاص التي ضيخّم إيىائها بئضطبالث املؤّضطت
ّ
 مخعل

 

 

 

 

الاضم الزكم 
ت 

ّ
ضن

الىالدة 
 م  ب  صل 

 ..... ......................... ....... ......... .....................

 

 .......................

 

 ..... ......................... ....... ......... .....................

 

 .......................

 

 ..... ......................... ....... ......... .....................

 

 .......................

 

 ..... ......................... ....... ......... .....................

 

 .......................

 

 ..... ......................... ....... ......... .....................

 

 .......................
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 2الـمـلـحـم عـذد 
 

م بخعيين طبيب بيطزر  
ّ
يخعل

للطهز على الحالت الصحّيت لخيى  املنخفع بالخذمت  

 

 

 

ت لخُىلي في .........................................................................................................(اإلاىخفع بالخسمت)أكّط أها  الث البُؼطٍّ
ّ
أّن جكىن الخسد

:  ما ًذّص الحاالث الغير مؼخعجلت

      مً ػطف ألاػباء الطاحعىن بالىظط للمؤّػؼت 

 .......................................................................................       مً ػطف ػبِب بُؼطي داّص 

 ..............................................................................................................................................................العىىان.

        للؼهط على دُىلي مّسة إكامتها في ...................................................................و الهاجف.......................................................................... .. ........

حا جاّما مً كّل اإلاؼؤولُاث  ت وأعفي هاجه ألاديرة إعفاءا صٍط ُّ إػؼبالث اإلاؤّػؼت الىػى

. التي ًمكً أن جىجّط لها في صىضة حعّطض الخُىل اإلاصكىضة لكّل مطض كان

ت في اإلاحافظت على الخُىل اإلاصكىضة ػُلت مّسة إكامتها في  ُّ كما أكّط بمؼؤولُتي الصخص

ت ُّ . إػؼبالث اإلاؤّػؼت الىػى

 

 

 

 

 


