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  مقدمة

 

ٗٛ لتطٕٖس ٔتشّٗن يف إطاز اجلّٕد اليت تبرهلا دٔه دلمص التعأُ لدٔه اخلمٗج العسب

ٔاألعىاه اجلىسكٗٛ ٔوتطمبا  االسترياد ٔالتصدٖس يف االحتاد اجلىسك٘  رجسااا اإل

لدٔه اجملمص مبا ٖشاعد عمٜ اٌشٗاب حسكٛ التجازٚ بني الدٔه األعطاا ٔالتباده التجازٙ 

اجلىسكٗٛ مبا  رجسااا لدٔه اجملمص وع العامل اخلازرج٘، ٖٕٔاكب آخس التطٕزا  يف اإل

 وع املعاٖري الدٔلٗٛ ٔحيكل األِداف املسرجٕٚ وَ قٗاً االحتاد اجلىسك٘. ٖتىاشٜ

ٔبٍاًا عمٜ قساز اجملمص األعمٜ جملمص التعأُ لدٔه اخلمٗج العسبٗٛ يف دٔزتْ اخلاوشٛ 

ً( باملٕافكٛ عمٜ وا أٔصت بْ جلٍٛ التعأُ املال٘ 4102دٖشىرب  01 – 9ٔالثالثني )

ِٗئٛ  إلْٗٔالتشعني ٔالتاسع ٔالتشعني بإقساز وا اٌتّت  ٔاالقتصادٙ يف ارجتىاعّٗا الثاوَ

االحتاد اجلىسك٘ خبصٕص بعض وتطمبا  املسحمٛ الٍّائٗٛ لالحتاد اجلىسك٘، مبا يف 

اجلىسكٗٛ باملٍافر األٔىل بدٔه دلمص  رجسااا ذلك املٕافكٛ عمٜ الدلٗن املٕحد لإل

ٌكاط الدخٕه األٔىل يف  ً يف مجٗع4102التعأُ اخلمٗج٘، ٔالعىن بْ وع وطمع عاً 

الدٔه األعطاا، عمٜ أُ تتي وسارجعتْ ٔتكٗٗي العىن بْ وَ قبن ِٗئٛ االحتاد اجلىسك٘ 

 بعد وط٘ عاً عمٜ تطبٗكْ.

 رجسااا الدلٗن املٕحد لإلاجلىسكٗٛ ٔاحلاسب اآلل٘ مبسارجعٛ  رجسااا قاوت جلٍٛ اإل

ا وسئٗا  ٔوالحظا  يف ضٕ اجلىسكٗٛ باملٍافر األٔىل بدٔه دلمص التعأُ اخلمٗج٘

الدٔه األعطاا عمٜ عىمٗٛ التطبٗل خاله الفرتٚ املاضٗٛ، ٔقد ٔافكت جلٍٛ التعأُ املال٘ 

ٔاالقتصادٙ يف ارجتىاعّا اخلاوص بعد املئٛ عمٜ التعدٖال  اليت أٔصت ِٗئٛ االحتاد 

اجلىسكٗٛ  رجسااا املٕحد لإلاجلىسك٘ لدٔه دلمص التعأُ بإدخاهلا عمٜ الدلٗن 

املعىٕه بْ حالًٗا يف وٍافر الدخٕه األٔىل  فر األٔىل بدٔه دلمص التعأُ اخلمٗج٘باملٍا

 بدٔه دلمص التعأُ.

ٔبّرٓ املٍاسبٛ، ٖشس األواٌٛ العاوٛ جملمص التعأُ لدٔه اخلمٗج العسبٗٛ أُ تطع بني 

اجلىسكٗٛ باملٍافر األٔىل بدٔه  رجسااا املٕحد لإلالدلٗن أٖدٖكي الطبعٛ الثاٌٗٛ وَ 

بالمغتني العسبٗٛ ٔاإلجنمٗزٖٛ، ٔأُ تتكدً جبزٖن الشكس  مص التعأُ اخلمٗج٘دل

اجلىسكٗٛ ٔاحلاسب اآلل٘ بدٔه دلمص التعأُ  رجسااا ٔالتكدٖس ألعطاا جلٍٛ اإل

اخلمٗج٘ ٔمجٗع وَ ساِي يف اكتىاه ِرا العىن وَ مجٗع إدازا  اجلىازك بالدٔه 

 األعطاا.

را الدلٗن يف تشّٗن األعىاه اجلىسكٗٛ بالدٔه ٔتأون األواٌٛ العاوٛ أُ ٖشاِي ِ

 األعطاا، ٔتعظٗي املكاسب املتحككٛ وَ إقاوٛ االحتاد اجلىسك٘ لدٔه اجملمص.

    

   ٔاهلل ٔل٘ التٕفٗل . . .
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10 

 عترلار  اال

 –ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع  –عؿٔ خؾب١ٝ  –عضٟ  –بضٟ  –دٟٛ 

املغتٛرعات  –األعٛام اؿض٠  –املٓاطل اؿض٠  –ايدلٜز  َهاتب

 اؾُضن١ٝ

5 

 5 عترلار ايتذاصٟاال 1111

 8 عترلار ايؾدقٞاال 1119

10 

 ايتقزٜض  

 –ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع  –عؿٔ خؾب١ٝ  –عضٟ  –بضٟ  –دٟٛ 

املغتٛرعات  –األعٛام اؿض٠  –املٓاطل اؿض٠  –َهاتب ايدلٜز 

 اؾُضن١ٝ

10 

 12 ايتقزٜض ايؾدقٞ 1911

 14 تقزٜض املٓتذات ايٛط١ٝٓ 1919

 15 إعار٠ تقزٜض ايبنا٥ع 1913

 17 ايتقزٜض املؤقت 1910

10 

 األٚماع املعًك١ يًنضا٥ب " ايضعّٛ " اؾُضن١ٝ

يف  ٜزاعاإل –ايبنا٥ع ايعابض٠ " ايذلاْظٜت "  –اإلرخاٍ املؤقت 

 ألعٛام اؿض٠يف املٓاطل ٚ ا ٜزاعاإل – املغتٛرعات اؾُضن١ٝ

19 

 19 اإلرخاٍ املؤقت 1311

 23 ( ATAرؾذل اإلرخاٍ املؤقت )ايهاصْٝ٘  131111

 23 ( ATAاإلرخاٍ املؤقت بٓعاّ رؾذل اإلرخاٍ املؤقت )ايهاصْٝ٘  13111111

13111119 
)ايهاصْٝ٘  إعار٠ تقزٜض ايبنا٥ع ايزاخ١ً مبٛدب رؾذل اإلرخاٍ املؤقت

ATA ) 
25 

 26 ( ATAيبنا٥ع مبٛدب رؾذل اإلرخاٍ املؤقت )ايهاصْٝ٘ عبٛص ا 13111113

 28 اإلرخاٍ املؤقت يًغٝاصات ايغٝاس١ٝ األدٓب١ٝ 131119

 30 ايبنا٥ع ايعابض٠ " ايذلاْظٜت "  1319

 33 يف املغتٛرعات اؾُضن١ٝ  ٜزاعاإل 1313

 35 يف املٓاطل ٚاألعٛام  اؿض٠  ٜزاعاإل 1310



0 

 

 ايقؿش١ ايعٓــــٛإ صَظ ايتبٜٛب
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  االعترلار

َهاتب ايدلٜز  –ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع  –عؿٔ خؾب١ٝ  –عضٟ  –بضٟ  –دٟٛ 

  املغتٛرعات اؾُضن١ٝ –اؿض٠  األعٛام –ض٠ املٓاطل اؿ –

 ايتذاصٟ االعترلار 1010

 :اينٛابط- 

 .ٚدٛر َا ٜجبت ْؾاط املغتٛصر ايتذاصٟ يًشقٍٛ ع٢ً ايضَظ اؾُضنٞ .1

 .ايتقاصٜح ٚاملٛاؾكات املطًٛب١ َٔ اؾٗات املدتق١ يًبنا٥ع املكٝز٠ ٚدٛر .9

 ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل  األدٓب١ٝغتٓزات / امليًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل  جيٛط .3

االستؿاظ بايغذالت ملز٠  املؿٛض()املدًك اؾُضنٞ أٚ  َٔ ميجً٘أٚ َايو ايبناع١ ع٢ً  .0

ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ ٚتكزميٗا يًزا٥ض٠  إمتاّ َٔ تاصٜذ مخػ عٓٛات َٝالر١ٜ 

 اؾُضن١ٝ عٓز ايطًب.

تكزِٜ ايٛثا٥ل  ؿٛض()امل املدًك اؾُضنٞأٚ َٔ ميجً٘ أٚ جيٛط ملايو ايبناع١  .0

ع٢ً إٔ ٜٛايف  إيهذلْٚٝاٚاملغتٓزات ٚاملعًَٛات اؾُضن١ٝ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ 

 عٓز طًبٗا.  بعز ؾغح ايبناع١ بايٛثا٥ل ٚاملغتٓزات األف١ًٝأٚ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ قبٌ 

إٔ تهٕٛ ايٛثا٥ل ٚ املغتٓزات اؾُضن١ٝ املكز١َ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ أف١ًٝ ٚ ميهٔ  .0

َٔ تاصٜذ  (ّٜٛ 91ثالث١ أؽٗض )  تتذاٚطايؿاتٛص٠ بتعٗز إلسناصٖا خالٍ َز٠ ال قبٍٛ فٛص 

 .َقضيفأٚ تكزِٜ مُإ َايٞ أٚ ايتعٗز 

ع٢ً ٚنال٤ املالس١ )عضٟ / دٟٛ( تكزِٜ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ  .7

 متاّ إلُضن١ٝ املعٍُٛ ب٘ يف ايزا٥ض٠ اؾسغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ   إيهذلْٚٝاأٚ ٚصقٝا 

  ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ.

تغذٌٝ املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( تكزِٜ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( ٚ أٚ ع٢ً ايٓاقٌ  .8

بٛاعط١ ايغؿٔ عضا  أٚ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ يًبنا٥ع املٓكٛي١ بضا َعًَٛات ٚع١ًٝ ايٓكٌ 

 .١ًٝ اؾُضن١ٝايعُ متاّ إلاييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  َٚا مياثًٗا  أٚ اـؾب١ٝ 

 سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  َغبكا األخض٣ٚ ايضعّٛ  اؾُضن١ٝ "ايضعّٛتغزٜز اينضا٥ب " .9

 املطبل يف نٌ را٥ض٠ مجضن١ٝ.

املطبل يف نٌ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  ايتدًٝك اؾُضنٞ املغبل إَها١ْٝ .11

 را٥ض٠ مجضن١ٝ.
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  االعترلار

َهاتب ايدلٜز  –ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع  –عؿٔ خؾب١ٝ  –عضٟ  –بضٟ  –دٟٛ 

  املغتٛرعات اؾُضن١ٝ –اؿض٠  األعٛام –ض٠ املٓاطل اؿ –

 ايتذاصٟ االعترلار 1010

يًتًـ ٚؾل قُٝتٗا يف  اؾُضن١ٝ ايٓاؾش٠ ع٢ً ايبناع١ اييت تعضمت ايتعضٜؿ١تطبل  .11

 .اؿاي١ اييت تهٕٛ عًٝٗا ٚقت تغذٌٝ ايبٝإ اؾُضنٞ

ؿاقٝات ٚاملعاٖزات يالتاـامع١  أٚ قًٝا أٚ اعترلار ايغًع املُٓٛع١ رٚيٝا  الجيٛط .19

املدايؿ١  أٚ ايزٚي١ٝ ايٓاؾش٠ ٚاألْع١ُ احمل١ًٝ ٚنشيو ايغًع املكًز٠ ٚاملػؾٛؽ١ 

 ملًه١ٝ ايؿهض١ٜ.سكٛم ا أٚ يًُٛافؿات  املعتُز٠ 

خال َعتُز يز٣  أٚ تكضٜض كتدل عاّ  أٚ ؽٗارات َطابك١ َٔ بًز املٓؾأ جيٛط طًب  .13

 .(املداطضَع إَها١ْٝ أخش عٝٓات عؾٛا١ٝ٥ )سغب َعاٜرل  اؾٗات املدتق١

  ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز َع إصؾاقٗاايٛادب ايٛثا٥ل :- 

 ايؿاتٛص٠ األف١ًٝ ايتؿق١ًٝٝ.  .1

 .ف١ًٝؽٗار٠ املٓؾأ األ .9

 : املتطًبات- 

 .بشضٟايأٚ ٟٛ اؾ يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 .بشضٟايأٚ ٟٛ اؾ يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١  أٚ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .0

  عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ. يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا

)عز٠ أفٓاف، ع٢ً إٔ تتنُٔ صَظ ايٓعاّ املٓغل باإلماؾ١ يألفٓاف املتعزر٠ قا١ُ٥ تعب١٦  .0

 . (املٛار اـطض٠ ا١ٝ٥ ٚٝيًضَظ ايزٚيٞ يًُٛار ايهُٝ

 دضا٤اتاإل :- 

 )املؿٛض(. ُضنٞاملدًك اؾ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ  املغتٛصرٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ  .1

 .تكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ .9



7 

 

 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

10 

  االعترلار

َهاتب ايدلٜز  –ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع  –عؿٔ خؾب١ٝ  –عضٟ  –بضٟ  –دٟٛ 

  املغتٛرعات اؾُضن١ٝ –اؿض٠  األعٛام –ض٠ املٓاطل اؿ –

 ايتذاصٟ االعترلار 1010

ال املٛسز٠ إاؾُضن١ٝ  ايتعضٜؿ١ دزاٍٚٚؾل  ًنضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝؽنع ايبنا٥ع ي .3

 االتؿاق١ٝمبٛدب  أٚ اؾُاصى املٛسز يزٍٚ اجملًػ  "قإْٛ"َا اعتجين مبٛدب أسهاّ ْعاّ 

 .اجملًػ إطاصأٟ إتؿاق١ٝ رٚي١ٝ أخض٣ يف أٚ ٠  اإلقتقار١ٜ يزٍٚ اجملًػ ايٓاؾش

ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ  املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ .0

 . املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ 

 .ؾغح ايبناع١ ٚإسٕ اـضٚز  إفزاص .0
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 ايؾدقٞ االعترلار 1010

 :اينٛابط- 

 تأؽرل٠ أٚ غؿض ايدٛاط  أٚ ايؾدقٞ ٜكزّ فاسب ايعالق١ ايبطاق١ ايؾدق١ٝ  االعترلارعٓز  .1

 ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ.  متاّ إل اإلقا١َ

  .بهُٝات غرل ػاص١ٜ إٔ تهٕٛ اإلصعاي١ٝ سات طابع ؽدقٞ ٚ .9

  .إٔ ال ٜهٕٛ َٔ ممتٗين ايتذاص٠  .3

 .ب١ َٔ اؾٗات املدتق١ يًبنا٥ع املكٝز٠ايتقاصٜح ٚاملٛاؾكات املطًٛتكزِٜ  .0

 ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل  األدٓب١ٝاملغتٓزات  / جيٛط يًزا٥ض٠  اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل .0

يًُغتٛصر تكزِٜ  املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( أٚ َٔ ميجً٘  أٚ ملايو ايبناع١  جيٛط .0

ع٢ً إٔ  يهذلْٚٝاإاملعًَٛات اؾُضن١ٝ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ  املغتٓزات ٚ ايٛثا٥ل ٚ

 .عٓز ايطًبغح ايبناع١ بايٛثا٥ل ٚ املغتٓزات ؾبعز أٚ ٜٛايف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ قبٌ 

 سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  َغبكا األخض٣ٚ ايضعّٛ  اؾُضن١ٝ "ايضعّٛتغزٜز اينضا٥ب " .7

 املطبل يف نٌ را٥ض٠ مجضن١ٝ.

اؾٝغت( يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ ع٢ً ٚنال٤ املالس١ )عضٟ / دٟٛ( تكزِٜ بٝإ اؿُٛي١ )املٓ .8

 متاّ إل٠ اؾُضن١ٝ املعٍُٛ ب٘ يف ايزا٥ضسغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  إيهذلْٚٝا أٚ ٚصقٝا 

  ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ.

تغذٌٝ املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( تكزِٜ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( ٚ  أٚ ع٢ً ايٓاقٌ  .9

بٛاعط١ ايغؿٔ  عضا أٚ ١ بضا يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ يًبنا٥ع املٓكٛيَعًَٛات ٚع١ًٝ ايٓكٌ 

 ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ.  متاّ إلَا مياثًٗا ٚ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  أٚ اـؾب١ٝ 

املطبل يف نٌ را٥ض٠ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ   ايتدًٝك اؾُضنٞ املغبل إَها١ْٝ .11

 مجضن١ٝ.

 ايزٚي١ٝ ٚاملعاٖزات ٝاتيالتؿاق اـامع١ أٚ  قًٝاأٚ  رٚيٝا املُٓٛع١ ايغًع اعترلار ال جيٛط .11

 يًُٛافؿات املدايؿ١ أٚ  املػؾٛؽ١ ٚ املكًز٠ ايغًع نشيو ٚ احمل١ًٝ ٚاألْع١ُ ايٓاؾش٠

  . ايؿهض١ٜ املًه١ٝ سكٛم أٚ  املعتُز٠

  ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز َع إصؾاقٗاايٛادب ايٛثا٥ل :- 

 .ايؿاتٛص٠
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ايؾدقٞ االعترلار 1010

 : املتطًبات- 

 .بشضٟاي أٚ ٟٛ اؾ يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 .بشضٟاي أٚ ٟٛ اؾ يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١  أٚ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .0

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

)عز٠ أفٓاف، ع٢ً إٔ تتنُٔ صَظ ايٓعاّ املٓغل باإلماؾ١ فٓاف املتعزر٠ يألقا١ُ٥ تعب١٦  .0

 .(ا١ٝ٥ ٚاملٛار اـطض٠ٝيًضَظ ايزٚيٞ يًُٛار ايهُٝ

 دضا٤اتاإل :- 

 املدًك اؾُضنٞ أٚ َٔ ميجً٘  أٚ  املغتٛصرٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ  .1

 .)املؿٛض(

 .ضن١ٝتكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُ .9

ال املٛسز٠ إاؾُضن١ٝ  ايتعضٜؿ١ دزاٍٚٚؾل  ًنضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝايبنا٥ع يؽنع  .3

 االتؿاق١ٝمبٛدب أٚ   اؾُاصى املٛسز يزٍٚ اجملًػ "قإْٛ"ْعاّ َا اعتجين مبٛدب أسهاّ 

 .اجملًػ إطاصتؿاق١ٝ رٚي١ٝ أخض٣ يف اأٟ أٚ  قتقار١ٜ يزٍٚ اجملًػ ايٓاؾش٠  اال

ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ  املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض يًتؿتٝؿ ٚؽنع ايبناع١  .0

  .املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝسغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ 

  .ؾغح ايبناع١ ٚإسٕ اـضٚز  إفزاص .0
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

10 

 ايتقزٜض 

دلٜز َهاتب اي –ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع  –عؿٔ خؾب١ٝ  –عضٟ  –بضٟ  –دٟٛ 

 املغتٛرعات اؾُضن١ٝ –اؿض٠  األعٛام –املٓاطل اؿض٠  –

 :اينٛابط- 

 يًشقٍٛ ع٢ً ايضَظ اؾُضنٞ. املقزصٚدٛر َاٜجبت ْؾاط  .1

 .املٛاؾكات املطًٛب١ َٔ اؾٗات املدتق١ يًبنا٥ع املكٝز٠ ايتقاصٜح ٚٚدٛر  .9

 ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل  األدٓب١ٝ/ املغتٓزات يًزا٥ض٠  اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل  جيٛط .3

 سل املطايب١ باملغتٓزات ٚايعكٛر ٚاملضاعالت ٚغرلٖا. يًزا٥ض٠  اؾُضن١ٝ جيٛط .0

مخػ االستؿاظ بايغذالت ملز٠  املؿٛض()املدًك اؾُضنٞ أٚ   َٔ ميجً٘ أٚ  املقزص ع٢ً .0

  ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ ٚتكزميٗا يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ عٓز ايطًب. إمتاّ َٔ تاصٜذ  عٓٛات

تكزِٜ ايٛثا٥ل ٚاملغتٓزات  املؿٛض()املدًك اؾُضنٞ أٚ   َٔ ميجً٘ أٚ يًُقزص جيٛط  .0

ع٢ً إٔ ٜٛايف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ  إيهذلْٚٝاٚاملعًَٛات اؾُضن١ٝ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ 

 ؾغح ايبناع١ بايٛثا٥ل ٚ املغتٓزات املقاسب١ يًبناع١.بعز أٚ  قبٌ 

اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ ع٢ً ٚنال٤ املالس١ )عضٟ / دٟٛ( تكزِٜ بٝإ  .7

 متاّ إلاملعٍُٛ ب٘ يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  إيهذلْٚٝاأٚ  ٚصقٝا 

 ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ.

تغذٌٝ املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( تكزِٜ بٝإ اؿُٛي١ ) املٓاؾٝغت ( ٚ أٚ  ع٢ً ايٓاقٌ  .8

بٛاعط١ ايغؿٔ أٚ  ًبنا٥ع املٓكٛي١ بضا يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ يَعًَٛات ٚع١ًٝ ايٓكٌ 

 ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ.  متاّ إلٚ اييت التكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  َا مياثًٗاأٚ  اـؾب١ٝ 

املطبل يف نٌ را٥ض٠ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  َغبكا األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .9

 مجضن١ٝ.

 نٌ را٥ض٠ املطبل يف سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  ايتدًٝك اؾُضنٞ املغبل إَها١ْٝ .11

 مجضن١ٝ.

 ٚ ايتؾضٜعات ايٛط١ٝٓ. األسهاّأٚ  املدايؿ١ مبكتن٢ ال ٜغُح بتقزٜض ايبنا٥ع املُٓٛع١  .11
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

10 

 ايتقزٜض 

دلٜز َهاتب اي –ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع  –عؿٔ خؾب١ٝ  –عضٟ  –بضٟ  –دٟٛ 

 املغتٛرعات اؾُضن١ٝ –اؿض٠  األعٛام –املٓاطل اؿض٠  –

 جيب االيتظاّ مبا ًٜٞ :عٓز ايتقزٜض ايؾدقٞ  .19

/ ايظٜاص٠ أٚ تأؽرل٠ اإلقا١َغؿض ايدٛاط أٚ  ٜكزّ فاسب ايعالق١ ايبطاق١ ايؾدق١ٝ إٔ  -أ 

 ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ.  متاّ إل

 ٕ اإلصعاي١ٝ سات طابع ؽدقٞ ٚ بهُٝات غرل ػاص١ٜ.إٔ تهٛ -ب 

 .إٔ ال ٜهٕٛ املقزص َٔ ممتٗين ايتذاص٠  -ز 
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ايتقزٜض ايؾدقٞ  1010

 :اينٛابط- 

 أٚ تأؽرل٠دٛاط ايغؿض أٚ عٓز ايتقزٜض ايؾدقٞ ٜكزّ فاسب ايعالق١ ايبطاق١ ايؾدق١ٝ  .1

 ١ٝ اؾُضن١ٝ. ايعًُ متاّ / ايظٜاص٠ إل اإلقا١َ

 إٔ تهٕٛ اإلصعاي١ٝ سات طابع ؽدقٞ ٚ بهُٝات غرل ػاص١ٜ.  .9

 إٔ ال ٜهٕٛ َٔ ممتٗين ايتذاص٠.  .3

 .ايتقاصٜح ٚاملٛاؾكات املطًٛب١ َٔ اؾٗات املدتق١ يًبنا٥ع املكٝز٠تكزِٜ  .0

 ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل األدٓب١ٝ / املغتٓزات  جيٛط يًزا٥ض٠  اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل .0

املدًك اؾُضنٞ ) املؿٛض( يًُقزص تكزِٜ ايٛثا٥ل أٚ َٔ ميجً٘ أٚ جيٛط ملايو ايبناع١  .0

ع٢ً إٔ ٜٛايف ايزا٥ض٠  إيهذلْٚٝاٚ املغتٓزات ٚ املعًَٛات اؾُضن١ٝ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ 

 بايٛثا٥ل ٚ املغتٓزات عٓز ايطًب. بعز ؾغح ايبناع١أٚ اؾُضن١ٝ قبٌ 

املطبل يف نٌ را٥ض٠ ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ سغب  َغبكا األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .7

 مجضن١ٝ.

املطبل يف نٌ را٥ض٠ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ   ايتدًٝك اؾُضنٞ املغبل إَها١ْٝ .8

 مجضن١ٝ.

 ايزٚي١ٝ ٚاملعاٖزات يالتؿاقٝات اـامع١أٚ  قًٝاأٚ  رٚيٝا املُٓٛع١ ايغًع تقزٜض ال جيٛط .9

 يًُٛافؿات املدايؿ١أٚ  املػؾٛؽ١ ٚ كًز٠امل ايغًع نشيو ٚ احمل١ًٝ ٚاألْع١ُ ايٓاؾش٠

 ايؿهض١ٜ.  املًه١ٝ سكٛمأٚ  املعتُز٠

  ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز َع إصؾاقٗاايٛادب ايٛثا٥ل :- 

 ايؿاتٛص٠ 

 : املتطًبات- 

 دٛاط عؿض( بايٓغب١ يًُٛاطٔ.أٚ ثبات ايؾدق١ٝ )بطاق١ ؽدق١ٝ إ .1

 .بايٓغب١ يًُكِٝ/ طٜاص٠ إقا١َ  تأؽرل٠أٚ دٛاط عؿض  .9
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ايتقزٜض ايؾدقٞ  1010

 دضا٤اتاإل :- 

 )املؿٛض( . املدًك اؾُضنٞأٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ املقزص  .1

 تكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. .9

 سغب ْعاّ ايتدًٝك املعٍُٛ ب٘  يف نٌ را٥ض٠ مجضن١ٝ األخض٣ايضعّٛ  تغزٜز .3

ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ  اٜرل املداطضاملعا١ٜٓ ٚؾكا ملع ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ .0

 سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. 

 .  ؾغح ايبناع١ ٚإسٕ املػارص٠  إفزاص .0
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ايٛط١ٝٓملٓتذات ا تقزٜض 1010

  ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز : َع إصؾاقٗاايٛادب ايٛثا٥ل- 

 َٛمشا ؾٝٗا بًز املٓؾأ. ف١ًٝاأل ص٠ايؿاتْٛغد١ َٔ 

 : املتطًبات- 

يألفٓاف املتعزر٠ )عز٠ أفٓاف، ع٢ً إٔ تتنُٔ صَظ ايٓعاّ املٓغل باإلماؾ١ قا١ُ٥ تعب١٦ 

 .ا١ٝ٥ ٚاملٛار اـطض٠(ٝيًضَظ ايزٚيٞ يًُٛار ايهُٝ

 دضا٤اتاإل :- 

 .)املؿٛض( ُضنٞاملدًك اؾأٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ املقزص  .1

 .تكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ .9

 املطبل يف نٌ را٥ض٠ مجضن١ٝ. سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  َغبكا األخض٣ايضعّٛ  عزار .3

ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ  املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ .0

 .ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املتبع يف سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ 

 .ؾغح ايبناع١ ٚإسٕ املػارص٠  إفزاص .0
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

  تقزٜض ايبنا٥ع إعار٠ 1010

 : اينٛابط- 

 تقزٜض ايبنا٥ع يًشاالت ايتاي١ٝ : إعار٠ ٜهٕٛ .1

 ييت مل تغشب َٔ املداطٕ اؾُضن١ٝ.ايبنا٥ع املغتٛصر٠ ا -أ 

 .املؤقت إلرخاٍاايزٚي١ ؼت ٚمع إىل املزخ١ً بنا٥ع اي -ب 

  .اؾُضن١ٝ ”ايضعّٛ“ماع املعًك١ يًنضا٥ب ٚات نأسز األعايبنا٥ع املٛرع١ يف املغتٛر -ز 

 اؾُضن١ٝ. ”ايضعّٛ“ٛع١ اينضا٥ب املزؾ األدٓب١ٝايبنا٥ع  -ر 

 .َٔ ايغٛم احملًٞ  )بزٕٚ َضدع بٝإ عابل( األدٓب١ٝايبنا٥ع  -ٙ 

 َٔ اؾ١ٗ املدتق١.ايبنا٥ع اييت مت صؾنٗا  -ٚ 

 .ايتقزٜض إعار٠تٛصر٠ بكقز ايبنا٥ع املغ -ط 

 تكزِٜ ايٛثا٥ل ٚاملغتٓزات ٚ املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض(أٚ َٔ ميجً٘ أٚ  جيٛط يًُقزص .9

ع٢ً إٔ ٜٛايف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ  إيهذلْٚٝااملعًَٛات اؾُضن١ٝ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ 

 .عٓز طًبٗا  بايٛثا٥ل ٚ املغتٓزات األف١ًٝإخضاز ايبناع١ بعز أٚ قبٌ 

املطبل يف نٌ را٥ض٠ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ َغبكا  األخض٣عزار ايضعّٛ إَها١ْٝ  .3

 مجضن١ٝ.

املطبل يف نٌ را٥ض٠ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ إَها١ْٝ ايتدًٝك اؾُضنٞ املغبل  .0

 مجضن١ٝ.

تؿاقٝات ٚ املعاٖزات الاـامع١ يأٚ رٚيٝا أٚ قًٝا غًع املُٓٛع١ ايتقزٜض  إعار٠حيعض  .0

 ايزٚي١ٝ ايٓاؾش٠.

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .0

 : ايٛثا٥ل املطًٛب١ إلعزار ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز- 

 .1َٔ اينٛابط ايٛاصر٠ يف ايبٓز  األٍٚ االعترلارْغد١ َٔ بٝإ  .1

 ايؿاتٛص٠. .9

 دضا٤اتاإل:- 

تكزِٜ ايبٝإ بتٓعِٝ ٚ )املؿٛض( ُضنٞاملدًك اؾأٚ  َٔ ميجً٘أٚ  املقزصٜكّٛ  .1

 .اؾُضنٞ املٛسزآيٝا
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 .تكزِٜ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ .9

 . املغتشك١ األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .3

، ٚ يػاٜات صر اينضا٥ب "ايضعّٛ"  املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ .0

ٜتِ َطابك١ ايبناع١ َع ٚ املقضؾ١ٝ أٚ ات ايٓكز١ٜ عٔ اينُاْ اإلؾضازصر / أٚ اؾُضن١ٝ 

ٍ ايشٟ اعتٛصرت مبٛدب٘ ايبناع١ ، ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ َٚغتٓزات ايبٝإ اؾُضنٞ األ

 املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ.سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ اؾُضنٞ 

 .سٕ املػارص٠ ٚ ؾغح ايبناع١إ إفزاص .0
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 :اينٛابط 

 ٜغُح بايتقزٜض املؤقت يًبنا٥ع ايتاي١ٝ: .1

إلدضا٤ ايتذاصب ايع١ًُٝ ٚ ايع١ًُٝ ايعا٥ز٠ يتًو أٚ اآليٝات ٚ املعزات ايجك١ًٝ إللاط املؾاصٜع  -أ 

 املؾاصٜع.

 نُاٍ ايقٓع .  ايقارص٠ بكقز إ األدٓب١ٝايبنا٥ع  -ب 

 . مياثًٗا َا َا ٜقزص َؤقتا يًُالعب ٚاملغاصح ٚ املعاصض ٚ -ز 

 خاصز ايبالر بكقز إفالسٗا .إىل اآلالت ٚ املعزات ٚ األدٗظ٠ اييت تقزص  -ر 

 ع١ٝ ٚاألغًؿ١ ايقارص٠ ملًــ٦ٗا .ٚ األ -ٙ 

 اؿٝٛاْات اـاصد١ بكقز ايضعٞ . -ٚ 

 ايعٝٓات ايتذاص١ٜ بكقز ايعضض .  -ط 

 اييت تغتزعٞ سيو. األخض٣اؿاالت  -ح 

١ ١ًَْٛ يًغًع اييت ٜقعب متٝٝظٖا ٜكزّ فاسب طًب ايتقزٜض املؤقت فٛص ؾٛتٛغضاؾٝ .9

 اعترلارٖا. إعار٠و ملطابكتٗا عٓز يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ ٚسي

ٚ ايتزابرل ايالط١َ باعتدزاّ ايٛعا٥ٌ املٓاعب١  دضا٤اتاإلجيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ اؽاس  .3

خل ( ٚاييت غضاؾ١ٝ، ايباصنٛر االيهذلْٚٞ ، أخش ع١ٓٝ ، ختِ ايع١ٓٝ  .......إ )ايقٛص ايؿٛتٛ

 اعترلارٖا . إعار٠هٔ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ َٔ َطابك١ ايبنا٥ع عٓز مت

ماع املعًك١ "يًنضا٥ب" ايضعّٛ ٚالٜغُح بايتقزٜض املؤقت يًبنا٥ع ايزاخ١ً ؼت األ .0

 اؾُضن١ٝ .

) ز ،  1يًشاالت املشنٛص٠ يف ايبٓز ّٜٛ(  300)ع١ٓ َز٠ ايتقزٜض املؤقت  تتذاٚطال جيب إٔ  .0

 .ٖـ ، ط (

 ض تقزٜضٖا .قزٜض املؤقت يًبنا٥ع اييت حيعبايتالٜغُح  .0

ٚ جيٛط متزٜزٖا ملزر مماث١ً عز ّٜٛ(  300ع١ٓ )َز٠ ايتقزٜض املؤقت  تتذاٚطال جيب إٔ  .7

سا ناْت املز٠ ايالط١َ تتطًب أنجض َٔ ٖشٙ املز٠ ٚ سيو مبٛاؾك١ إال إ مخػ عٓٛاتأقق٢ 

 .  ( ) أ ، ب ، ر 1يًشاالت املشنٛص٠  يف ايبٓز إراص٠ اؾُاصى 

 1يًشاالت املشنٛص٠ يف ايبٓز  (ّٜٛ 081)عت١ أؽٗض َز٠ ايتقزٜض املؤقت  تتذاٚطال جيب إٔ   .8

 )ٚ،ح( .
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ؼًٜٛٗا أٚ راخٌ رٍٚ اجملًػ إىل ايبنا٥ــع  اعترلار إعار٠املـؤقت ب ايتقزٜضٜـٓتٗٞ ٚمع  .9

 َز٠ ايتقزٜض املؤقت . اْتٗا٤أٚ   تقزٜض ْٗا٥ٞإىل 

 ض املؤقت َٔ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ.قزٜاؿقٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ايت .11

غرلٖا َٔ املٛار ايكاب١ً  ايبطاصٜات ٚ ات ٚطاصاإل املؤقت يكطع ايػٝاص ٚ بايتقزٜضال ٜـغُـح  .11

 يف املؾاصٜع. عتٗالىيال

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .19

  اؾُضنٞ املٛسز :ايبٝا َع إصؾاقٗاايٛادب ايٛثا٥ل ٕ- 

 .ايؿاتٛص٠ .1

 . تعب١٦قا١ُ٥  .9

 دضا٤اتاإل :- 

 . )املؿٛض( املدًك اؾُضنٞأٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ املقزص  .1

 .تكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ .9

 ٠ مجضن١ٝ.املطبل يف نٌ را٥ضسغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  َغبكا األخض٣ايضعّٛ  عزار .3

ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ  املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ .0

 .املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ 

 .ؾغح ايبناع١ ٚإسٕ املػارص٠  إفزاص .0

 



19 

 

 

 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

10 

 اؾُضن١ٝ ”ايضعّٛ“املعًك١ يًنضا٥ب  األٚماع

 يف املغتٛرعات اؾُضن١ٝ ٜزاعاإل –ايبنا٥ع ايعابض٠ " ايذلاْظٜت "  –املؤقت  رخاٍاإل

 ايتقزٜض إعار٠بكقز  االعترلار – اؿض٠ األعٛاميف املٓاطل ٚ  ٜزاعاإل –

 املؤقت اإلرخاٍ 1010

  املؤقت: اإلرخاٍساالت- 

 املؤقت يًبنا٥ع ايتاي١ٝ: اإلرخاٍٜغُح ب .1

إلدضا٤ ايتذاصب ايع١ًُٝ ٚ ايع١ًُٝ ايعا٥ز٠ يتًو أٚ إللاط املؾاصٜع اآليٝات ٚ املعزات ايجك١ًٝ  -أ 

 املؾاصٜع .

 ايٛاصر٠ بكقز انُاٍ ايقٓع .   األدٓب١ٝايبنا٥ع  -ب 

 . مياثًٗا َاٜغتٛصر َؤقتا يًُالعب ٚاملغاصح ٚ املعاصض َٚا -ز 

 ايبالر بكقز إفالسٗا .إىل اآلالت ٚ املعزات ٚ األدٗظ٠ اييت تضر  -ر 

 ١ ايٛاصر٠ ملًــ٦ٗا .ع١ٝ ٚاألغًؿٚ األ -ٙ 

 اؿٝٛاْات ايزاخ١ً بكقز ايضعٞ . -ٚ 

 ايعٝٓات ايتذاص١ٜ بكقز ايعضض .  -ط 

 اييت تغتزعٞ سيو. األخض٣اؿاالت  -ح 

  املؤقت: اإلرخاٍمٛابط 

1.   

املــؤقت إٔ ٜـهـٕٛ َـٔ املـؾاصٜــع اييت  اإلرخاٍٜـؾتـضط يف املـؾــضٚع ايشٟ ٜغتؿٝز َـٔ  .أ 

ٔ املـؾاصٜــع اييت ٜـتطًب تـٓؿٝـشٖا إرخاٍ اآليٝات َأٚ تـٓؿـش ؿـغاب رٍٚ اجملًػ 

 احمل١ًٝ. األعٛامٚاملعزات ايالطَـ١ هلـشٙ ايــػــاٜــ١ بؾضط عزّ تٛؾضٖا يف 

إللاط املؾاصٜع احمل١ًٝ  األعٛامٜغُـح بإرخاٍ اآليٝات ٚاملعزات ايجك١ًٝ غرل املتٛاؾض٠ ب .ب 

عا٥ز٠ يتًو املؾاصٜع ملز٠ عت١ أؽٗض قاب١ً إدضا٤ ايتذاصب ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ايأٚ االعتجُاص١ٜ 

يًتُزٜز ملزر مماث١ً ٚ عز أقق٢ ثالخ عٓٛات ، إال إسا ناْت املز٠ ايالط١َ يتٓؿٝش املؾضٚع 

 تتطًب أنجض َٔ ٖشٙ املز٠ .

ٚملز٠ ال ؾكض٠ )ب(  ايٛاصر٠ بػضض إنُاٍ ايقٓع األدٓب١ٝاملؤقت يًبنا٥ع  اإلرخاٍٜهٕٛ  .9

 .  املؤقت اإلرخأٍَ تاصٜذ بٝإ ( ّٜٛ 335ع١ٓ )مبذُٛعٗا  تتذاٚط
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 اؾُضن١ٝ ”ايضعّٛ“املعًك١ يًنضا٥ب  األٚماع

 يف املغتٛرعات اؾُضن١ٝ ٜزاعاإل –ايبنا٥ع ايعابض٠ " ايذلاْظٜت "  –املؤقت  رخاٍاإل

 ايتقزٜض إعار٠بكقز  االعترلار – اؿض٠ األعٛاميف املٓاطل ٚ  ٜزاعاإل –

 املؤقت اإلرخاٍ 1010

ٜكزّ فاسب ايعالق١ خطاب يًذُاصى حيزر ب٘ األفٓاف ٚ املٛار املضار ارخاهلا بػضض انُاٍ  .3

 تقزٜضٖا ٚ ؼزٜز ؽهٌ املٓتر ايٓٗا٥ٞ ٚ نُٝت٘ . إعار٠ايقٓع ٚ 

مماث١ً ٚ عز قاب١ً يًتُزٜز ملزر ّٜٛ(  181)املؤقت عت١ أؽٗض  اإلرخاٍَز٠  تتذاٚطجيب إٔ ال  .0

 )ز ، ر ، ٖـ ، ٚ ، ط ، ح( . 0ؾكط يًشاالت املشنٛص٠ يف ايبٓز ( ّٜٛ 300أقق٢ ع١ٓ ٚاسز٠ )

ٚ ايتزابرل ايالط١َ باعتدزاّ ايٛعا٥ٌ املٓاعب١  دضا٤اتاإلجيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ اؽاس  .5

خل ( ٚاييت )ايقٛص ايؿٛتٛ غضاؾ١ٝ، ايباصنٛر االيهذلْٚٞ ، اخش ع١ٓٝ ، ختِ ايع١ٓٝ  .......ا

  تقزٜضٖا . إعار٠متهٔ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ َٔ َطابك١ ايبنا٥ع عٓز 

أٚ خاصز رٍٚ اجملًػ إىل تقزٜــض ايبنا٥ــع املــزخ١ً  إعار٠املـؤقت ب اإلرخاٍٜـٓتٗٞ ٚمع  .0

ٚمعٗا يف االعتٗالى أٚ  ، املغتٛرعاتأٚ املداطٕ اؾُضن١ٝ أٚ ـٗا يف املٓاطل اؿض٠ إٜزاع

ٚ تكزِٜ ؽٗار٠ املٓؾأ  ــع اينضا٥ب "ايضعـّٛ" اؾُـضنٝـ١ املغتشك١ عـًٝٗارؾ بعزاملـشًٞ 

 .عٓٗا 

ايتقضف بٗا يف أٚ ؽقٝقٗا أٚ املؤقت  اإلرخاٍالجيٛط اعتعُاٍ ايبنا٥ع املزخ١ً ؼت ٚمع  .7

 . دًٗاأَٔ  أرخًت اييت  األغضاضغرل 

فٛص ١ًَْٛ يًبنا٥ع املؤقت نُا ٜتِ تكزِٜ  اإلرخاٍتكزّ ايهاتًٛدات ايالط١َ يبنا٥ع  .8

ايج١ُٓٝ ٚايبنا٥ع اييت ال ؼٌُ أصقاّ َتغًغ١ً ٚ ٜقعب متٝٝظٖا يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ ٚ سيو 

 ايتقزٜض. إعار٠ملطابكتٗا عٓز 

اؾ١ٗ االعتجُاص١ٜ أٚ املدل١َ َع اؾ١ٗ اؿه١َٝٛ  االتؿاق١ٝأٚ جيب تكزِٜ ْغد١ َٔ ايعكز  .9

إلدضا٤  املعزات ايجك١ًٝ إللاط املؾاصٜع ٚ يٝات ٚاييت ٜٓؿش املؾضٚع ؿغابٗا يف ساي١ إرخاٍ اآل

 .ايع١ًُٝ ايعا٥ز٠ هلا ايتذاصب ايع١ًُٝ ٚ
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 اؾُضن١ٝ ”ايضعّٛ“املعًك١ يًنضا٥ب  األٚماع

 يف املغتٛرعات اؾُضن١ٝ ٜزاعاإل –ايبنا٥ع ايعابض٠ " ايذلاْظٜت "  –املؤقت  رخاٍاإل

 ايتقزٜض إعار٠بكقز  االعترلار – اؿض٠ األعٛاميف املٓاطل ٚ  ٜزاعاإل –

 املؤقت اإلرخاٍ 1010

اؿقٍٛ ع٢ً ع٢ً فاسب ايعالق١  األٍٚاملؤقت عٔ طضٜل َٓؿش ايزخٍٛ  اإلرخاٍيف ساي١  .11

ٚؾكا ملا  يف بًز املكقز َٔ رٍٚ اجملًػًذُاصى اإلراص٠ ايعا١َ ياملؤقت َٔ  اإلرخاٍاملٛاؾك١ ب

ًٜٞ: 

اإلراص٠ ايعا١َ املؤقت َٔ  اإلرخاٍاؿقٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ بٜتكزّ فاسب ايعالق١ بطًب  . أ

َع َضاعا٠ ايؾضٚط ٚ اينٛابط املشنٛص٠ يف  ًذُاصى يف بًز املكقز َٔ رٍٚ اجملًػي

 املؤقت . اإلرخاٍ إدضا٤ات

ًذُاصى يف ياإلراص٠ ايعا١َ إىل ع٢ً اإلراص٠ ايعا١َ يًذُاصى يف بًز املكقز إصعاٍ املٛاؾك١ . ب

 ٚ إٕ أَهٔ سيو آيًٝا .  األٍٚايزخٍٛ  بًز َٓؿش

يإلراص٠ ايعا١َ املؤقت يًشاالت اييت ٜغُح بٗا ؽضٜط١ تكزِٜ طًب  اإلرخاٍجيٛط متزٜز َز٠  .11

املكقز َٔ رٍٚ اجملًػ يًُٛاؾك١ ع٢ً ايتُزٜز ٚ َٔ ثِ تكزميٗا ملٓؿش  يف بًزًذُاصى ي

 . ١املز٠ املُٓٛس اْتٗا٤قبٌ  األٍٚايزخٍٛ 

املؤقت خينع يًنضا٥ب  اإلرخاٍنٌ ْكك ٜعٗض عٓز إخضاز ايبنا٥ع اييت ؾغشت ب .19

ال ٜـذـٛط تػٝرل ْٛع ٚفؿ١ اآليٝات إرخاهلا ٚ "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ املغتشك١ عًٝٗا ٚقت 

  .ًذُاصىاإلراص٠ ايعا١َ يإال بعز اؿقٍٛ عـ٢ً َٛاؾك١   ، إرخاهلاٚاملعزات اييت مت 

فؿ١ اآليٝات ٚاملعزات اييت مت إرخاهلا يتٓؿٝش املؾاصٜع، إال بعز ال ٜـذـٛط تػٝرل ْٛع ٚ .13

  .ًذُاصىاإلراص٠ ايعا١َ ياؿقٍٛ عـ٢ً َٛاؾك١ 

ات ٚايبطاصٜات ٚغرلٖا َٔ املٛار ايكاب١ً طاصاملؤقت يكطع ايػٝاص ٚاإل اإلرخاٍال ٜـغُـح ب .10

 يف املؾاصٜع. عتٗالىيال

ٚاملعاٖزات يالتؿاقٝات اـامع١ أٚ قًٝا أٚ ا املؤقت يًغًع املُٓٛع١ رٚيٝ اإلرخاٍالجيٛط  .10

املدايؿ١ يًُٛافؿات  أٚ ايزٚي١ٝ ايٓاؾش٠ ٚاألْع١ُ احمل١ًٝ ٚنشيو ايغًع املكًز٠ ٚاملػؾٛؽ١ 

 سكٛم املًه١ٝ ايؿهض١ٜ .أٚ املعتُز٠ 

 .ايتقاصٜح ٚاملٛاؾكات املطًٛب١ َٔ اؾٗات املدتق١ يًبنا٥ع املكٝز٠تكزِٜ   .10

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل ن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُض .17
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10 

 اؾُضن١ٝ ”ايضعّٛ“املعًك١ يًنضا٥ب  األٚماع

 يف املغتٛرعات اؾُضن١ٝ ٜزاعاإل –ايبنا٥ع ايعابض٠ " ايذلاْظٜت "  –املؤقت  رخاٍاإل

 ايتقزٜض إعار٠بكقز  االعترلار – اؿض٠ األعٛاميف املٓاطل ٚ  ٜزاعاإل –

 املؤقت اإلرخاٍ 1010

 املؤقت : اإلرخاٍيٛثا٥ل املطًٛب١ إلعزار بٝإ ا- 

 .ف١ًٝ َٛمشًا ؾٝٗا بًز املٓؾأايؿاتٛص٠ األ

 : املتطًبات- 

 .بشضٟايأٚ ٟٛ اؾ يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 .بشضٟايأٚ ٟٛ اؾ يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلارؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( بٝإ ا .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .0

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

ملٓغل باإلماؾ١ )عز٠ أفٓاف، ع٢ً إٔ تتنُٔ صَظ ايٓعاّ ايألفٓاف املتعزر٠ قا١ُ٥ تعب١٦  .0

 .(يًضَظ ايزٚيٞ يًُٛار ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاملٛار اـطض٠

 دضا٤اتاإل :- 

بتٓعِٝ ٚتكزِٜ ايبٝإ  )املؿٛض ( املدًك اؾُضنٞأٚ  َٔ ميجً٘أٚ َايو ايبناع١  ٜكّٛ  .1

 .اؾُضنٞ املٛسز ايٝآ

 ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ .مجٝع ايٛثا٥ل  تكزِٜ .9

 دزاٍٚاؾُضن١ٝ ٚؾل  ”ايضعّٛ“اينضا٥ب  مبا ٜعارٍَقضيف أٚ تكزِٜ مُإ َايٞ  .3

تعٗز أٚ املغتشك١  األخض٣اؾُضن١ٝ ايٓاؾش٠ ع٢ً ايبناع١ ٚ تغزٜز ايضعّٛ  ايتعضٜؿ١

 دزاٍٚتعٗز َٔ اؾ١ٗ اينا١َٓ يًغًع املعؿ١ٝ ٚؾل أٚ نتابٞ َٔ اؾ١ٗ اؿه١َٝٛ 

 اؾُضن١ٝ املٛسز٠ ايتعضٜؿ١

ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ   ٚؾكا ملعاٜرل املداطضاملطابك١  ٚاملعا١ٜٓ  ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ .0

 املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ اؾُضنٞ 

 .ؾغح ايبناع١ ٚإسٕ اـضٚز  إفزاص .0
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 101010 (  ATAرؾذل اإلرخاٍ املؤقت )ايهاصْٝ٘ 

 10101010 ( ATAقت )ايهاصْٝ٘ اإلرخاٍ املؤقت بٓعاّ رؾذل اإلرخاٍ املؤ

 : اينٛابط- 

ايؿذل٠ احملزر٠ إلعار٠ تقزٜض ايبنا٥ع املغتٛصر٠ مبٛدب رؾذل اإلرخاٍ املؤقت  تتذاٚطجيب أال  .1

 خالٍ تًو املز٠ تاصٜذ عضٜإ فالس١ٝ ايزؾذل . تتذاٚطّٜٛ(  ؽضٜط١ أال  181ؾذل٠ عت١ أؽٗض )

ذل اإلرخاٍ املؤقت يزؾع صعّٛ اـز١َ ؽنع ايتعٗرلات اؾُضن١ٝ )االعتُارات( يف رؾ .9

 َكابٌ ايتدًٝك ع٢ً ايبنا٥ع يف ايزٚا٥ض اؾُضن١ٝ بعز عاعات ايزٚاّ  ايضزلٞ.

ايػضاَات اؾُضن١ٝ ع٢ً ايبنا٥ع اييت مل  ٜٓت٢ٗ ٚمع اإلرخاٍ املؤقت باعتشكام ايضعّٛ ٚ .3

 ايغضق١ ، ايتًـ. ، ايتاي١ٝ: ايبٝع ، ايتٛطٜع ، ايؿكز ٜتِ إعار٠ تقزٜضٖا ألٟ َٔ األعباب

 ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .0

 : ايٛثا٥ل املطًٛب١- 

 (   carnet  ATAرؾذل اإلرخاٍ املؤقت ايقارص َٔ املٓؾأ ) 

 : املتطًبات- 

 .ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 .ايبشضٟأٚ ٟٛ اؾ يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ بٝإ اؿُٛي١ ) املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .0

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

 دضا٤اتاإل :- 

املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( بتكزِٜ رؾذل اإلرخاٍ أٚ  َٔ ميجً٘أٚ ٜكّٛ َايو ايبناع١  .1

 (. carnet ATAاملؤقت ايهاصْٝ٘ ) 

 تكّٛ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ بإرخاٍ مجٝع املعًَٛات ايٛاصر٠ يف رؾذل ايهاصْٝ٘ بايٓعاّ االيٞ. .9

   ٚ ٜتِ طباع١ إسٕ ايزخٍٛ ايتؿتٝؿ / املعا١ٜٓ سغب ْعاّ   ؽنع ايبناع١ ملعاٜرل املداطض .3
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 101010 (  ATAرؾذل اإلرخاٍ املؤقت )ايهاصْٝ٘ 

 10101010 ( ATAقت )ايهاصْٝ٘ اإلرخاٍ املؤقت بٓعاّ رؾذل اإلرخاٍ املؤ

 ك اآليٞ  املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ .ايتدًٝ

يف  االعترلار( اـاف١ بvoucherتكّٛ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ غتِ ٚ اقتطاع ايٓغد١ ايبٝنا٤ ) .0

 counterاألص١َٚ )  –ف١ًٝ ( َٔ ايكغ١ُٝ األ8إىل  1اإلرخاٍ املؤقت ، ٚتعب١٦ اؿكٍٛ َٔ )

foil  )–  االعترلاراـاف١ ب . 

 ح ايبناع١  .إسٕ اـضٚز ٚ ؾغ إفزاص .0
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10101010 

)ايهاصْٝ٘  املؤقت اإلرخاٍتقزٜض ايبنا٥ع ايزاخ١ً مبٛدب رؾذل  إعار٠

ATA ) 

 : اينٛابط- 

املؤقت يف إصعاي١ٝ  اإلرخاٍَؤقتًا مبٛدب رؾذل  أرخًت تقزٜض ايبنا٥ع اييت  إعار٠جيٛط  .1

 أنجض.أٚ ٚاسز٠ 

املؤقت عٔ طضٜل َٓؿش  اإلرخاٍَؤقتًا مبٛدب رؾذل  أرخًت اييت  تقزٜض ايبنا٥ع إعار٠جيٛط  .9

ٍٟ َٔ ايزٚا٥ض اؾُضن١ٝ   .غرل املٓؿش ايشٟ ٚصرت عٔ طضٜك٘ ع٢ً إٔ تهٕٛ َٔ خالٍ أ

ايػضاَات اؾُضن١ٝ ع٢ً ايبنا٥ع اييت مل  املؤقت باعتشكام ايضعّٛ ٚ اإلرخآٍٜت٢ٗ ٚمع  .3

 ١: ايبٝع ، ايتٛطٜع ، ايؿكز ، ايغضق١ ، ايتًـ.ايتايٝ تقزٜضٖا ألٟ َٔ األعباب إعار٠ٜتِ 

 ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .0

 : ايٛثا٥ــل املطًٛبــ١-  

 .(ATA Carnetاملؤقت ) اإلرخاٍرؾذل 

 دضا٤اتاإل :- 

املؤقت  اإلرخاٍض بتكزِٜ رؾذل املدًك اؾُضنٞ املؿٛأٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜكّٛ َايو ايبناع١  .1

 ( يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ.ATA Carnetايهاصْٝ٘ )

املدًك اؾُضنٞ املؿٛض بإرخاٍ مجٝع املعًَٛات أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜكّٛ َايو ايبناع١  .9

( يف ْعاّ اؾُاصى اآليٞ، ٚع٢ً ايزا٥ض٠ ATA Carnetايٛاصر٠ يف رؾذل اإلرخاٍ املؤقت )

(، ٚإسا ATA Carnetبٝاْات  رؾذل اإلرخاٍ املؤقت ) اؾُضن١ٝ  َطابك١ املعًَٛات َع

صغبت ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ إرخاٍ تًو املعًَٛات يف ايٓعاّ اآليٞ يزؾذل االرخاٍ املؤقت ؾًٗا 

  سيو.

 ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚاملعا١ٜٓ. .3

 إعار٠اـاف١ ب(Voucher)تكّٛ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ غتِ ٚاقتطاع ايٓغدــ١ ايبٝنــا٤  .0

 -( َٔ ايكغ١ُٝ األف١ًٝ  8إىل  1املــؤقت، ٚتعب١٦ اؿكــٍٛ َٔ )  اإلرخاٍيف رؾتــض  ايتقزٜض

 ايتقزٜض. إعار٠اـاف١ ب - (counter foilاألص١َٚ ) 

 اسٕ اـضٚز ٚؾغح ايبناع١. إفزاص .0
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 ( ATAصْٝ٘ )ايها املؤقت اإلرخاٍعبٛص ايبنا٥ع مبٛدب رؾذل  10101010

 ( ATA)ايهاصْٝ٘  املؤقت اإلرخاٍزؾذل املٓع١ُ يايزٚي١ٝ  االتؿاق١َٝع َضاعا٠ َا تكنٞ ب٘ 

 : اينٛابط- 

 خضادٗا خالٍ ايؿذل٠ املغُٛس١ يًعبٛص.إٕ ايبنا٥ع قز مت أع٢ً َٓؿش اـضٚز ايتأنز َٔ  .1

يبنا٥ع اييت مل ايػضاَات اؾُضن١ٝ ع٢ً ا املؤقت باعتشكام ايضعّٛ ٚ اإلرخآٍٜت٢ٗ ٚمع  .9

 .ايتاي١ٝ: ايبٝع ، ايتٛطٜع ، ايؿكز ، ايغضق١ ، ايتًـ تقزٜضٖا ألٟ َٔ األعباب إعار٠ٜتِ 

 ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .3

 : ايٛثا٥ل املطًٛب١- 

 (ATA Carnetاملؤقت ) اإلرخاٍرؾذل 

 : املتطًبات- 

 ايبشضٟ.أٚ ١ ايؾشٔ اؾٟٛ بٛيٝق .1

 . بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( ايدلٟ .9

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .3

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

 دضا٤اتاإل :- 

املؤقت  اإلرخاٍاملدًك اؾُضنٞ املؿٛض بتكزِٜ رؾذل أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜكّٛ َايو ايبناع١  .1

 اـضٚز. / ( يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ يف َٓؿش ايزخATA Carnetٍٛايهاصْٝ٘ )

املدًك اؾُضنٞ املؿٛض بإرخاٍ مجٝع املعًَٛات أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜكّٛ َايو ايبناع١  .9

بٓعاّ اؾُاصى ( يف ايبٝإ اؾُضنٞ ATA Carnetايٛاصر٠ يف رؾذل اإلرخاٍ املؤقت )

 ATAاآليٞ ، ٚع٢ً ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ  َطابك١ املعًَٛات َع بٝاْات  رؾذل اإلرخاٍ املؤقت )

Carnet.)  

 ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚاملعا١ٜٓ. .3
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 ( ATAصْٝ٘ )ايها املؤقت اإلرخاٍعبٛص ايبنا٥ع مبٛدب رؾذل  10101010

اـاف١ بايعبٛص يف (Voucher)تكّٛ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ غتِ ٚاقتطاع ايٓغدــ١ ايظصقا٤  .0

األص١َٚ  -( َٔ ايكغ١ُٝ األف١ًٝ 7إىل  1كــٍٛ َٔ )املــؤقت، ٚتعب١٦ اؿ اإلرخاٍرؾتــض 

(counter foil) -  .اـاف١ بايعبٛص 

 اسٕ اـضٚز ٚؾغح ايبناع١. إفزاص .0
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  األدٓب١ٝاملؤقت يًغٝاصات ايغٝاس١ٝ  اإلرخاٍ  101010

 : اينٛابط- 

املغذ١ً يز٣ رٚي١ عنٛ يف رٍٚ  )َٔ غرل ايغٝاصات األدٓب١ٝمتٓح ايغٝاصات ايغٝاس١ٝ  .1

 اجملًػ( صخق١ إرخاٍ َؤقت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 يًغٝاصات املن١ُْٛ بزؾذل َضٚص رٚيٞ عاصٟ املؿعٍٛ . ّٜٛ( 181عت١ أؽٗض )  . أ

يًغٝاصات غرل املن١ُْٛ بزؾذل َضٚص رٚيٞ عاصٟ املؿعٍٛ ، متزر  ّٜٛ( 91ثالث١ أؽٗض ) . ب

تأًَٝٓا ْكزًٜا بك١ُٝ اينضا٥ب أٚ ْات َقضؾ١ٝ يؿذل٠ مماث١ً إسا قزّ فاسب ايعالق١ مُا

 "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ املغتشك١  ع٢ً ايغٝاص٠. 

 َا ًٜٞ:  األدٓب١ٝاملؤقت يًغٝاصات ايغٝاس١ٝ  اإلرخاٍٜؾذلط ألدٌ االعتؿار٠ َٔ  .9

 إٔ تهٕٛ ايغٝاص٠ َغذ١ً صزلًٝا يف ايبًز املضخق١ ب٘ ٚمبٛدب ٚثٝك١ تجبت سيو. .أ 

 اصٟ املؿعٍٛ ٚأاّل ؼٌُ ايغٝاص٠ يٛسات تقزٜض.إٔ ٜهٕٛ تضخٝك ايغٝاص٠ ع .ب 

 اإلرخاٍإبضاط تأَني َٔ إسز٣ ايؾضنات املعتُز٠ يف ايزٚي١ ٜػطٞ أصامٝٗا طٛاٍ َز٠  .ز 

 املؤقت. 

ينُإ اينضا٥ب  أٟ رٚي١ َٔ ايزٍٚ األعنا٤ باجملًػيف إبضاط رؾذل َضٚص رٚيٞ َعذلف ب٘  .ر 

 "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ.

إٔ ٜتٛاؾض يف  األدٓب١ٝاملؤقت يًغٝاصات ايغٝاس١ٝ  رخاٍاإلٜؾذلط ألدٌ االعتؿار٠ َٔ  .3

 ايؾدك َا ًٜٞ :

َٛناًل بكٝارتٗا مبٛدب ٚناي١ خاف١ فارص٠ َٔ ايبًز أٚ إٔ ٜهٕٛ َايهًا يًغٝاص٠  .أ 

 ايشٟ عذًت ؾٝ٘ ايغٝاص٠ ٚ َقزق١ سغب األفٍٛ.

طين إٔ تهٕٛ يزٜ٘ إقا١َ فاؿ١ يف ايبًز ايشٟ عذًت ؾٝ٘ ايغٝاص٠ إٕ مل ٜهٔ َٔ َٛا .ب 

 تًو ايزٚي١.

 إٔ ٜهٕٛ سافاًل ع٢ً صخق١ قٝار٠ عاص١ٜ املؿعٍٛ. .ز 

رٍٚ اجملًػ إٔ تعذلف ب٘ إراص٠  إطاصٟ رؾذل َعتُز يف أأٚ ٜؾذلط يف رؾذل املضٚص ايزٚيٞ  .0

 املؤقت يًغٝاص٠. اإلرخاٍتػطٞ َز٠ عضٜإ ايزؾذل َز٠ إٔ  اؾُاصى ، ٚ
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  األدٓب١ٝاملؤقت يًغٝاصات ايغٝاس١ٝ  اإلرخاٍ  101010

( ايشٜٔ ٜزصعٕٛ يف إسز٣ ايتعإٚ ٜغُح يًطًب١ ٚاملبتعجني )َٔ غرل َٛاطين رٍٚ فًػ .0

املؤقت يغٝاصاتِٗ خالٍ ؾذل٠ ايزصاع١  اإلرخاٍاملعاٖز يف ايزٚي١  ـ  بتذزٜز َز٠ أٚ اؾاَعات 

  ايبعج١ ، بؾضط إٔ تهٕٛ َنُْٛ٘ بزؾذل َضٚص رٚيٞ عاصٟ املؿعٍٛ.أٚ 

 : ايتاي١ٝ عٓز رخٍٛ ايغٝاص٠ مبٛدب رؾذل املضٚص ايزٚيٞ دضا٤اتاإلتتبع  .0

 .املؤقت ٚتاصخيٗا ٚامل١ًٗ املُٓٛس١ هلا ع٢ً رؾذل املضٚص اإلرخاٍصقِ صخق١ تغذٌٝ  -أ 

     اقتطاع ايكغ١ُٝ اـاف١ َٔ رؾذل املضٚص يف ساييت ايزخٍٛ ٚاـضٚز. -ب 

سز٣ ايزٚا٥ض غضٚدٗا َٔ ايزٚي١ عٔ طضٜل إ األدٓب١ٝاملؤقت يًغٝاصات  اإلرخآٍٜتٗٞ ٚمع  .7

أٚ سز٣ املٓاطل اؿض٠ بزٍٚ اجملًػ يف إ بٛمعٗاأٚ  ايتعإٚاؾُضن١ٝ بزٍٚ فًػ 

١ٝ مبٛاؾك١ مجضن "صعّٛمضا٥ب "بايتدًٝك عًٝٗا قًٝا ٚ تأر١ٜ َا ٜغتشل عًٝٗا َٔ 

 .راص٠ املدتق١اإل

 :ايٛثا٥ل املطًٛب١- 

 رؾذل َضٚص رٚيٞ َعتُز عاصٟ املؿعٍٛ . .1

 صخق١ قٝار٠ عاص١ٜ املؿعٍٛ . .9

 دٓب١ٝاألرخٍٛ ٚ خضٚز ايغٝاصات ايغٝاس١ٝ  إدضا٤ات:- 

  ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ .إىل ٜكّٛ  قا٥ز املضنب١ بتكزِٜ رؾذل َضٚص رٚيٞ َعتُز  .1

 تكّٛ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ غتِ ٚ اقتطاع ايكغ١ُٝ اـاف١ َٔ رؾذل املضٚص ايزٚيٞ املعتُز . .9

عٓز ايزخٍٛ تكّٛ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ بإرخاٍ مجٝع املعًَٛات ايٛاصر٠ بزؾذل املضٚص ايزٚيٞ  .3

صخق١ اإلرخاٍ املؤقت يًغٝاصات َتن١ُٓ مجٝع املعًَٛات  إفزاصيٞ، ٚ يف ايٓعاّ اآل املعتُز

املتعًك١ بايغٝاص٠ ٚ ايؾدك فاسب ايعالق١ َٔ سٝح صقِ ايغٝاص٠ ٚ اهلٝهٌ ٚ احملضى ٚ 

ْٛع ايغٝاص٠ ٚ ايًٕٛ ٚ نشيو اعِ فاسب ايعالق١ ٚ دٓغٝت٘ ٚ صقِ دٛاط عؿضٙ ، ٜٚتِ 

 . تغزٜز ايكٝٛر عٓز اـضٚز

 .املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض يًتؿتٝؿ ٚ ايغٝاص٠ؽنع  .0

 .  ايغٝاص٠إسٕ اـضٚز ٚ ايزخٍٛ ٚ ؾغح  إفزاص .0

 .تكزِٜ َا ٜجبت تغذٌٝ ايطًب١ ٚ املبتعجني  .0
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 ايبنا٥ع ايعابض٠ " ايذلاْظٜت " 1010

  َع َضاعا٠ َا تكنٞ ب٘ االتؿاقٝات املٓع١ُ يًعبٛص

  اييت جيب إٔ تتٛؾض يف ٚعا٥ط ايٓكٌ املغتدز١َ يف ع١ًُٝ ايعبٛص:ٚ ايؾضٚط اينٛابط- 

 إٔ تهٕٛ َضخق١ أفٛاًل مبٛدب صخق١ عرل عاص١ٜ املؿعٍٛ َٚطابك١ يٛاقعٗا. .1

 إَها١ْٝ ٚمع ايضفال ٚاـتِ اؾُضنٞ بغٗٛي١ ٚؾعاي١ٝ. .9

ُٔ عال١َ ٚمع إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى سادظ بني غضؾ١ ايغا٥ل ٚ فٓزٚم اؿُٛي١، مما ٜن .3

 . األغًؿ١ ٚاألغط١ٝ. ٚؾل اينٛابط اييت تطبل ع٢ً ٚمع ايعبٛص بايذلاْظٜت

أٚ األختاّ اؾُضن١ٝ أٚ عزّ إَها١ْٝ إخضاز أٟ بنا٥ع َٔ اؾظ٤ املجبت عًٝ٘ ايضفال  .0

 رٕٚ نغضٖا.أٚ إرخاهلا ؾٝ٘ رٕٚ إٔ ٜذلى سيو آثاص عبح ٚامش١ 

 خؿا٤ أٟ بنا٥ع ؾٝٗا.إٔ ال ؼتٟٛ ع٢ً ؾضاغات خؿ١ٝ سٝح ميهٔ إ .0

إٔ تهٕٛ أصم١ٝ فٓزٚم اؿُٛي١ ٚدٛاْب٘ َجبت٘ ع٢ً ٖٝهٌ ايغٝاص٠ بؾهٌ ال  .0

ميهٔ َع٘ ؾقً٘ إال َٔ راخً٘ ٚإٔ ٜهٕٛ ع٢ً ٖشٙ اؾٛاْب سًكات َعز١ْٝ َجبت٘ 

 بٛاعط١ ايًشاّ.

ٜتِ تػًٝـ ٚسزات ايٓكٌ املهؾٛؾ١ بأغط١ٝ قه١ُ تضبط باؿباٍ ٚتطٛم بغًو َٔ  .7

ايضفال اؾُضنٞ عٝح ٜنُٔ عزّ ايعبح    أٚ ٔ َٔ تجبٝت اـتِ اـاصز ميه

 عُٛيتٗا.

 : جيب إٔ تهٕٛ ٚعا٥ط ايٓكٌ َظٚرٙ بأغط١ٝ ) ؽٛارص( ٜتٛؾض ؾٝٗا ايؾضٚط ايتاي١ٝ- 

أٚ ايكُاـ املػط٢ بايبالعتٝو أٚ إٔ ٜهٕٛ عًًُٝا غرل ممظم َٚقٓٛعًا َٔ ايكُاـ ايكٟٛ  .1

 .اسز٠املطاط املك٣ٛ ٚاملهٕٛ َٔ قطع١ ٚ

إٔ ٜػطٞ ايؾارص مجٝع اؿُٛي١ تػطٝ٘ تا١َ ٜٚٓغزٍ ع٢ً دٛاْب فٓزٚم اؿُٛي١ ايشٟ  .9

 جيضٟ تػًٝؿ٘.

 ٚ بأبعارإٔ ٜهٕٛ فٗظًا عًكات َعزْٝ٘ َجبت٘ يف راخٌ ايكُاـ ع٢ً طٍٛ قٝط٘  .3

 ١ٜ عٝح ٜنُٔ عزّ تغضب ايبنا٥ع.أٚ َتغ
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 ايبنا٥ع ايعابض٠ " ايذلاْظٜت " 1010

 ي١ٝ :جيب إٔ تتٛؾض باألصبط١ ) سبٌ ايضفال ( ايؾضٚط ايتا- 

إٔ ٜهٕٛ َؤيؿًا َٔ قطع١ ٚاسز٠ ٜٚٓتٗٞ بكطع١ َعز١ْٝ يف طضؾٝ٘ ٚجيب إٔ تهٕٛ  .1

 ايكطع١ املعز١ْٝ فٛؾ١ تغُح بٛمع ايضفال اؾُضنٞ.

إٔ ٜهٕٛ بطٍٛ ٜغُح ظُع طضؾٝ٘ بعز َضٚصٙ يف عض٣ ايػطا٤ ٚسًكات ايقٓزٚم  .9

  مجٝعٗا.

اؿُٛيـ١ ساتٗا أٚ اؿُٛيـ١ أٟ َهإ يف فٓزٚم إىل إٔ ٜجبت بؾهٌ حيٍٛ رٕٚ ايٛفٍٛ  .3

 تًؿ٘.أٚ قطع٘ إىل رٕٚ إٔ ٜؤرٟ سيو 

 : جيب إٔ تتٛؾض بايضفال ٚاألختاّ اؾُضن١ٝ ايؾضٚط ايتاي١ٝ- 

أٚ بالعتٝه١ٝ ؼٍٛ رٕٚ تعضم٘ يًهغض أٚ إٔ ٜهٕٛ َقٓٛعًا َٔ َار٠ ق١ٜٛ َعز١ْٝ  .1

 ايتًـ بؿعٌ عٛاٌَ ايطبٝع١.

 غٗٛي١.إٔ ٜهٕٛ سا ؽهٌ ٚ سذِ ٜغُشإ بضؤٜت٘ ب .9

 تظٜٚضٙ.أٚ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايقعب تكًٝزٙ  .3

 إٔ حيٌُ ن١ًُ )مجاصى( ٚأعِ ايزٚي١. .0

 إٔ حيٌُ أصقاًَا َتغًغ١ً.   .0

 إٔ ٜهٕٛ َقٓٛع بؾهٌ ال ميهٔ اعتعُاي٘ ألنجض َٔ َض٠ ٚاسز٠. .0

  ايؾضٚط ايتاي١ٝ : اؿا١ٜٚأٚ جيب إٔ تتٛؾض يف نب١ٓٝ اؿُٛي١- 

ٛاْب، األغط١ٝ، ايغكـ، األعُزٙ، ايكٛاطع ( بؾهٌ إٔ تهٕٛ األدظا٤ امله١ْٛ هلا ) اؾ .1

 اإلعتعام١ عٓٗا َٔ اـاصز رٕٚ إٔ ٜذلى سيو آثاصًا ٚامش١.أٚ ال ميهٔ إطايتٗا 

اـتِ أٚ إٔ تهٕٛ األبٛاب ٚأْع١ُ اإلغالم َعز٠ بطضٜك١ ميهٔ تجبٝت ايضفال  .9

 .اؾُضنٞ عًٝٗا بغٗٛي٘

 إعتبزاي٘ َٔ اـاصز.أٚ إطايت٘ إٔ ٜهٕٛ دٗاط اإلغالم َضنبًا بؾهٌ ال ميهٔ  .3

إٔ ٜهٕٛ ايباب َقًُُا بؾهٌ ال ميهٔ ؾتش٘ رٕٚ خًع ايضفال ٚاألختاّ  .0

 اؾُضن١ٝ.

إٔ تهٕٛ ؾتشات ايت١ٜٛٗ َق١ُُ بؾهٌ ال ٜغاعز ع٢ً ؾتشٗا َٔ اـاصز ٜٚتعشص إخضاز  .0

 ايبنا٥ع َٔ خالهلا.
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 ايبنا٥ع ايعابض٠ " ايذلاْظٜت " 1010

 :املتطًبات- 

 .بٛيٝق١ ايؾشٔ )عضٟ / دٟٛ( .1

 ٓاؾٝغت( )بضٟ(. بٝإ اؿُٛي١ )َ .9

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ بٝإ اؿُٛي١ ) املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .3

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

 ايؿاتٛص٠ إٕ ٚدزت. .0

 املطًٛب١ : دضا٤اتاإل- 

 تٓعِٝ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝااملدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( بأٚ ٜكّٛ ٚنٌٝ ايؾشٔ  .1

تكزِٜ مُإ َٔ د١ٗ َعتُز٠ يز٣ أٚ َقضيف َكبٍٛ يز٣ اؾُاصى أٚ تكزِٜ مُإ َايٞ  .9

  املغتشك١. األخض٣ايزٚي١  ٚتغزٜز ايضعّٛ 

 تكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ  .3

ٝك ٚ طباع١ ايبٝإ ايذلفٜتِ  ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ٚ .0

 املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ اؾُضنٞ 

 إسٕ اـضٚز ٚ ؾغح ايبناع١. إفزاص .0
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 يف املغتٛرعات اؾُضن١ٝ ٜزاعاإل  1010

 :مٛابط املغتٛرعات اؾُضن١ٝ-  

قضتٗا ا ٚؾل ايكٛاعز ٚايؾضٚط اييت أاصدٗخأٚ ٕ ٜهٕٛ املغتٛرع راخٌ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ أ .1

 رٍٚ اجملًػ. 

بالؽ رٍٚ اجملًػ اصا بتغُٝت٘ َغتٛرعا مجضنٝا ٚمت إٕ ٜهٕٛ املغتٛرع  قز فزص قضأ .9

 بشيو .

 ايبنا٥ع يف املغتٛرعات اؾُضن١ٝ رٕٚ تأر١ٜ اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ. إٜزاعجيٛط  .3

ّٜٛ( ٚجيزر  300ع١ٓ )ملز٠ ضن١ٝ ٜغُح ببكا٤ ايبنا٥ع املٛرع١ يف املغتٛرعات اؾُ .0

اؾُضن١ٝ َغتشك١  ”ايضعّٛ“مبزر مماث١ً ال تظٜز عٔ ثالخ عٓٛات ٚ تهٕٛ اينضا٥ب 

 املز٠. اْتٗا٤ايغزار بعز 

جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب ايتقاصٜح ٚاملٛاؾكات املطًٛب١ َٔ اؾٗات املدتق١ يًبنا٥ع  .0

  .املكٝز٠ َت٢ اعتزعت اؿاد١ يشيو

 ٚ ايتؾضٜعات ايٛط١ٝٓ .  األسهاّاملدايؿ١ مبكتن٢ أٚ ايبنا٥ع املُٓٛع١  زاعإٜال ٜغُح ب .0

جيٛط اْتكاٍ ايبنا٥ع بني املغتٛرعات اؾُضن١ٝ يف رٍٚ اجملًػ مبٛدب ايبٝإ  .7

اؾُضنٞ املٛسز يزٍٚ اجملًػ َضؾكا ب٘ ايؿاتٛص٠ األف١ًٝ عٔ ايبناع١ َٛمح بٗا بًز 

ايبناع١ املٓتك١ً ٚ مبٛدب  إيٝ٘ملغتٛرع املضعٌ َٓؾأ ايبناع١ بعز اؿقٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ا

مُإ َقضيف مبا ٜعارٍ  اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ املغتشك١ أٚ نؿاي١ ْكز١ٜ 

 (. 0ٚ ايٛاصر٠ بايؿكض٠ ) األٍٚ ٜزاعايؿذل٠ ايظ١َٝٓ ايه١ًٝ يإل ػاٚطعًٝٗا، َع َضاعا٠ عزّ 

  َع ايبٝإ اؾُضنٞ: إصؾاقٗاايٛثا٥ل ايٛادب- 

 ٠ األف١ًٝ ايؿاتٛص .1

 ؽٗار٠ املٓؾأ األف١ًٝ .9

 :املتطًبات- 

 ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3
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 يف املغتٛرعات اؾُضن١ٝ ٜزاعاإل  1010

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .0

  ٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.يف امل

)عز٠ أفٓاف، ع٢ً إٔ تتنُٔ صَظ ايٓعاّ املٓغل باإلماؾ١ يألفٓاف املتعزر٠ قا١ُ٥ تعب١٦  .0

 (يًضَظ ايزٚيٞ يًُٛار ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚ املٛار اـطض٠

 دضا٤اتاإل :- 

 . )املؿٛض( املدًك اؾُضنٞأٚ ٔ ميجً٘ َأٚ  املغتٛصرٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ   .1

 إصؾام مجٝع ايٛثا٥ل املطًٛب١ .9

 املغتشك١  األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .3

ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض  ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ  .0

 سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ

 بناع١  إسٕ اـضٚز ٚ ؾغح اي إفزاص .0
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 اؿض٠ األعٛاميف املٓاطل ٚ  ٜزاعاإل  1010

 ٚ اؿض٠ : األعٛاممٛابط املٓاطل- 

اؿض٠ قز فزص قضاصا بتغُٝتٗا َٔ دٗات  االختقال ٚمت ابالؽ  األعٛامٕ تهٕٛ املٓاطل ٚأ .1

 رٍٚ اجملًػ بشيو.

 ٠ رٕٚ تأر١ٜ اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ .اؿض األعٛامايبنا٥ع يف املٓاطل ٚ إٜزاعجيٛط   .9

اؿض٠  األعٛاماملٓاطل ٚإىل املعار تقزٜضٖا َٔ راخٌ ايبالر  األدٓب١ٝجيٛط إرخاٍ ايبنا٥ع  .3

 ايتقزٜض . إعار٠اؾُضن١ٝ املتبع١ يف ساي١  دضا٤اتاإلع٢ً إٔ ؽنع يكٝٛر ايتقزٜض ٚ

اؿض٠ َعا١ًَ ايبنا٥ع  عٛاماألاملٓاطل ٚإىل تعاٌَ ايبنا٥ع املٛرع١ ٚ اـاصد١ َٔ/  .0

 .األدٓب١ٝ

 ٚ ايتؾضٜعات ايٛط١ٝٓ .  األسهاّاملدايؿ١ مبكتن٢ أٚ ايبنا٥ع املُٓٛع١  إٜزاعال ٜغُح ب .0

 -اؿض٠: األعٛاماملٓاطل ٚإىل حيعض رخٍٛ ايبنا٥ع ايتاي١ٝ  .0

 ؽتعاٍ عزا احملضٚقات. ايبنا٥ع ايكاب١ً يال -أ 

 .  املٛار املؾع١ -ب 

 ٥ض ٚاملتؿذضات أٜا نإ ْٛعٗا.األعًش١ اؿضب١ٝ ٚايشخا -ز 

ايبنا٥ع املدايؿ١ يألْع١ُ املتعًك١ عُا١ٜ املًه١ٝ ايؿهض١ٜ ٚ ايتذاص١ٜ ٚايقٓاع١ٝ  -ر 

  ٚاألرب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ.

 املدزصات ع٢ً اختالف أْٛاعٗا َٚؾتكاتٗا . -ٙ 

 ايبنا٥ع اييت َٓؾأٖا بًز تكضص َكاطعتٗا اقتقارٜا . -ٚ 

 يف بًز املكقز ايٓٗا٥ٞ ٚايعبٛص. أٚايبنا٥ع املُٓٛع رخٛهلا يالؼار اؾُضنٞ  -ط 

بٝإ اؿُٛي١ أٚ رخاٍ ايبنا٥ع ايٛاصر٠ يف ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز إأٚ الجيٛط ْكٌ  .7

 اؿض٠ إال مبٛاؾك١ املزٜض ايعاّ . األعٛاماملٓاطل ٚإىل )املٓاؾٝغت( بضعِ ايٛاصر 

 ٠ بكا٥ٗا ؾٝٗا .ٟ قٝز َٔ سٝح َزاؿض٠ أل األعٛامالؽنع ايبنا٥ع املٛدٛر٠ يف املٓاطل ٚ .8

  َع ايبٝإ اؾُضنٞ: إصؾاقٗاايٛثا٥ل ايٛادب- 

 ايؿاتٛص٠ األف١ًٝ  .1

 ؽٗار٠ املٓؾأ األف١ًٝ .9
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 اؿض٠ األعٛاميف املٓاطل ٚ  ٜزاعاإل  1010

 :املتطًبات- 

 ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يالعرلار ايدلٟ.  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ ؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ بٝإ اؿُٛي١ )املٓا .0

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

)عز٠ أفٓاف، ع٢ً إٔ تتنُٔ صَظ ايٓعاّ املٓغل باإلماؾ١ يألفٓاف املتعزر٠ قا١ُ٥ تعب١٦  .0

 (طض٠يًضَظ ايزٚيٞ يًُٛار ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚ املٛار اـ

 دضا٤اتاإل :- 

املدًك اؾُضنٞ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ َايو ايبناع١ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ  .1

 .)املؿٛض(

 ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ . مجٝع ايٛثا٥ل  تكزِٜ .9

  املغتشك١. األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .3

ايبٝإ اؾُضنٞ  ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض  ٚ ٜتِ طباع١ .0

 سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ.

 إسٕ اـضٚز ٚ ؾغح ايبناع١ .  إفزاص .0
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1010 

  ايتقزٜض إعار٠بكقز  االعترلار

َهاتب ايدلٜز  –ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع  –عؿٔ خؾب١ٝ  –عضٟ  –بضٟ  –دٟٛ 

 ات اؾُضن١ٝاملغتٛرع –اؿض٠  عٛاماأل –املٓاطل اؿض٠  –

 :اينٛابط- 

 ٚدٛر َا ٜجبت ْؾاط املغتٛصر ايتذاصٟ يًشقٍٛ ع٢ً ايضَظ اؾُضنٞ .1

 ايتقاصٜح ٚاملٛاؾكات املطًٛب١ َٔ اؾٗات املدتق١ يًبنا٥ع املكٝز٠ٚدٛر  .9

 ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل  األدٓب١ٝ/ املغتٓزات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل  جيٛط .3

املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( االستؿاظ بايغذالت ملز٠ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ع٢ً َايو ايبناع١  .0

ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ ٚتكزميٗا يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ عٓز  إمتاّ مخػ عٓٛات َٔ تاصٜذ 

 ايطًب.

املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( تكزِٜ ايٛثا٥ل أٚ َٔ ميجً٘ أٚ جيٛط ملايو ايبناع١  .0

ٕ ٜٛايف ايزا٥ض٠ ، ع٢ً أإيهذلْٚٝاؾُضن١ٝ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ ٚاملغتٓزات ٚاملعًَٛات ا

 بعز ؾغح ايبناع١ بايٛثا٥ل ٚاملغتٓزات األف١ًٝ عٓز طًبٗا.أٚ اؾُضن١ٝ قبٌ 

إٔ تهٕٛ ايٛثا٥ل ٚ املغتٓزات اؾُضن١ٝ املكز١َ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ أف١ًٝ ٚ ميهٔ  .0

( ّٜٛ َٔ تاصٜذ 91ؽٗض )ثالث١ أ تتذاٚطقبٍٛ فٛص ايؿاتٛص٠ بتعٗز إلسناصٖا خالٍ َز٠ ال 

 َقضيف.أٚ تكزِٜ مُإ َايٞ أٚ ايتعٗز 

ع٢ً ٚنال٤ املالس١ )عضٟ / دٟٛ( تكزِٜ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ  .7

 متاّ إلاملعٍُٛ ب٘ يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ   إيهذلْٚٝاأٚ ٚصقٝا 

 ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ.

تغذٌٝ املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( تكزِٜ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( ٚ أٚ  ع٢ً ايٓاقٌ .8

عضا بٛاعط١ ايغؿٔ أٚ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ يًبنا٥ع املٓكٛي١ بضا َعًَٛات ٚع١ًٝ ايٓكٌ 

 ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ. متاّ إلَا مياثًٗا ٚ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ أٚ اـؾب١ٝ 

ٚ تغزٜز ايضعّٛ  اؾُضن١ٝ "ايضعّٛ"رٍ اينضا٥ب َقضيف مبا ٜعاأٚ تكزِٜ مُإ َايٞ  .9

 املطبل يف نٌ را٥ض٠ مجضن١ٝ.سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  َغبكا األخض٣

إَها١ْٝ ايتدًٝك اؾُضنٞ املغبل سغب ْعاّ ايتدًٝك املطبل يف نٌ را٥ض٠  .11

 مجضن١ٝ.
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1010 

  ايتقزٜض إعار٠بكقز  االعترلار

َهاتب ايدلٜز  –ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع  –عؿٔ خؾب١ٝ  –عضٟ  –بضٟ  –دٟٛ 

 ات اؾُضن١ٝاملغتٛرع –اؿض٠  عٛاماأل –املٓاطل اؿض٠  –

 اؾُضن١ٝ ايٓاؾش٠ ع٢ً ايبناع١ اييت تعضمت يًتًـ ٚؾل قُٝتٗا يف ايتعضٜؿ١تطبل  .11

 .اؿاي١ اييت تهٕٛ عًٝٗا ٚقت تغذٌٝ ايبٝإ اؾُضنٞ

 األسهاّاملدايؿ١ مبكتن٢ أٚ ايتقزٜض يًبنا٥ع املُٓٛع١  إعار٠بكقز  االعترلار طال جيٛ .19

املدايؿ١ أٚ ٚ ايتؾضٜعات ايٛط١ٝٓ ٚاألْع١ُ احمل١ًٝ ٚنشيو ايغًع املكًز٠ ٚاملػؾٛؽ١ 

 سكٛم املًه١ٝ ايؿهض١ٜ.أٚ يًُٛافؿات  املعتُز٠ 

خال َعتُز يز٣ اؾٗات أٚ تكضٜض كتدل عاّ أٚ جيٛط طًب ؽٗارات َطابك١ َٔ بًز املٓؾأ  .13

 املدتق١ َع إَها١ْٝ أخش عٝٓات عؾٛا١ٝ٥ )سغب َعاٜرل املداطض(.

 ّٜٛ(. 181ايتقزٜض عت١ أؽٗض ) إعار٠بكقز  االعترلارَز٠  تتذاٚطال  .10

اعتعُاٍ ايبناع١ أٚ جيٛط ايتقضف ( َٔ ٖشٙ اينٛابط ال 19يف ايؿكض٠ ) َا ٚصرَع َضاعا٠  .10

  بكقزإعار٠ ايتقزٜض. االعترلاراملغتٛصر٠ إسا ناْت َغذ١ً ؼت ٚمع 

ٚايتزابرل باعتدزاّ ايٛعا٥ٌ املٓاعب١ )ايقٛص  دضا٤اتاإلجيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ اؽاس  .10

 ايؿٛتٛغضاؾ١ٝ، ايباصنٛر االيهذلْٚٞ، اخش ع١ٓٝ، ختِ ايع١ٓٝ .....اخل( َٔ ايغًع ٚاييت

 ايتقزٜض. إعار٠متهٔ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ َٔ َطابكتٗا عٓز 

إىل تقزٜضٖا  إعار٠ايتقزٜض ٚسيو ب إعار٠تقزٜض ايبنا٥ع املغتٛصر٠ بكقز  إعار٠جيٛط  .17

أٚ اؾُضن١ٝ املداطٕ أٚ اؿض٠  األعٛامٚيف املٓاطل  ٗاإٜزاعأٚ خاصز رٍٚ اجملًػ 

 .املغتٛرعات

أٚ تقزٜض  إعار٠ايتقزٜض بأنجض َٔ بٝإ  إعار٠جيٛط ػظ١٥ ايبنا٥ع املغتٛصر٠ بكقز  .18

 ٚمع دظ٤ َٓٗا يف االعتٗالى احملًٞ.

نٌ قٝٛر اينُاْات املقضؾ١ٝ يف ساي١ ٚمع دظ٤/ نٌ ايبناع١ يف  / تغزر دظ٤ .19

ّٜٛ(   181باْكنا٤ املز٠ احملزر٠ هلا بغت١ أؽٗض )أٚ ايتقضف بٗا أٚ االعتٗالى احملًٞ 

 ًٝٗا. ؾُـضنٝـ١ املغتشك١ عـاينضا٥ب "ايضعـّٛ" ا  ٚاعتٝؿا٤

نٌ  / نٌ اينُاْات ايٓكز١ٜ يف ساي١ ٚمع دظ٤ / تغتكطع ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ دظ٤ .91

 181بإْكنا٤ املز٠ احملزر٠ هلا بغت١ أؽٗض )أٚ ايتقضف بٗا أٚ ايبناع١ يف االعتٗالى احملًٞ 

 ّٜٛ(  ننضا٥ب "صعّٛ" مجضن١ٝ عٓٗا.

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل اترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛ .91
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  ايتقزٜض إعار٠بكقز  االعترلار

َهاتب ايدلٜز  –ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع  –عؿٔ خؾب١ٝ  –عضٟ  –بضٟ  –دٟٛ 

 ات اؾُضن١ٝاملغتٛرع –اؿض٠  عٛاماأل –املٓاطل اؿض٠  –

  َع ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز : إصؾاقٗاايٛثا٥ل ايٛادب- 

 ايؿاتٛص٠ األف١ًٝ  .1

 ؽٗار٠ املٓؾأ األف١ًٝ .9

 :املتطًبات 

 ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ بٝإ اؿُٛي١ ) املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .0

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

)عز٠ أفٓاف، ع٢ً إٔ تتنُٔ صَظ ايٓعاّ املٓغل باإلماؾ١ يألفٓاف املتعزر٠ قا١ُ٥ تعب١٦  .0

 (َظ ايزٚيٞ يًُٛار ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاملٛار اـطض٠يًض

 دضا٤اتاإل :- 

 املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض(.أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ املغتٛصر  .1

 ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ .مجٝع ايٛثا٥ل  تكزِٜ .9

َعتُز٠ يز٣ تكزِٜ مُإ َٔ د١ٗ أٚ َقضيف َكبٍٛ يز٣ اؾُاصى أٚ تكزِٜ مُإ َايٞ  .3

 األخض٣اؾُضن١ٝ ع٢ً ايبناع١ ٚتغزٜز ايضعّٛ  "ايضعّٛ"ايزٚي١ مبا ٜعارٍ اينضا٥ب 

  املغتشك١.

ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ  ٚؾكا ملعاٜرل املداطضٚ املطابك١ املعا١ٜٓ  ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ .0

 اؾُضنٞ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ.

 .ؾغح ايبناع١ ٚٚز إسٕ اـض إفزاص .0
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 تقزٜضٖا  اؾُضن١ٝ عٔ ايبنا٥ع املعار "ايضعّٛ"صر اينضا٥ب  10

 :اينٛابط- 

أٟ أٚ ،  األدٓب١ٝإٔ ٜهٕٛ امُلقّزص )َعٝز ايتقزٜض( ٖٛ املغتٛصر ايشٟ ٚصرت بازل٘ ايغًع١  .1

 ٙ يًبناع١.ًؾو ؽضاؤُاصى مبا ال ٜزع فااًل يؽدك آخض َت٢ أثبت إلراص٠ اؾ

َٔ تاصٜذ عزار اينضا٥ب "ايضعّٛ"  ّٜٛ( 300)ع١ٓ خالٍ  األدٓب١ٝتقزٜض ايغًع١  إعار٠إٔ تتِ  .9

 َض٠ َٔ خاصز رٍٚ اجملًػ. ألٍٚاؾُضن١ٝ عًٝٗا عٓز اعترلارٖا 

 ّٜٛ(181)عت١ أؽٗض اؾُضن١ٝ املغتٛؾا٠ عًٝٗا خالٍ  "ايضعّٛ"اينضا٥ب  إعار٠إٔ تتِ املطايب١ ب .3

 ايتقزٜض. إعار٠اصٜذ َٔ ت

تقزٜضٖا َٔ إصعاي١ٝ ٚاسز٠ ، بٗزف ايتعضف عًٝٗا  إعار٠املطًٛب  األدٓب١ٝإٔ تهٕٛ ايغًع  .0

 َا ثبتتقزٜض اإلصعاي١ٝ ع٢ً أدظا٤ َت٢  إعار٠، ٚجيٛط  االعترلارَٚطابكتٗا َع َغتٓزات 

 إلراص٠ اؾُاصى مبا ال ٜزع فااًل يًؾو بأْٗا دظ٤ َٔ ْؿػ اإلصعاي١ٝ.

اؾُضن١ٝ ع٢ً عًع أدٓب١ٝ مل تغتعٌُ قًًٝا  اينضا٥ب "ايضعّٛ" إعار٠هٕٛ املطايب١ بإٔ ت .0

 .االعترلاربعز اعترلارٖا َٔ خاصز رٍٚ اجملًػ ، ٚبٓؿػ سايتٗا عٓز 

عٓز  األدٓب١ٝاينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ ع٢ً تًو املزؾٛع١ ؾعاًل ع٢ً ايغًع  إعار٠تكتقض  .0

 اعترلارٖا.

 إعار٠املضار  األدٓب١ٝتقزٜض ايغًع١  إعار٠"ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ بعز اينضا٥ب  إعار٠ٜتِ  .7

 عار٠اؾُضن١ٝ املغتٛؾا٠ عًٝٗا ٚايتأنز َٔ ناؾ١ املغتٓزات ايالط١َ إل اينضا٥ب "ايضعّٛ"

 ايتقزٜض .

اؾُضن١ٝ  "ايضعّٛ"تقزٜضٖا ٚاعذلرار اينضا٥ب  إعار٠املضار  األدٓب١ٝإٔ ال تكٌ ق١ُٝ ايغًع١  .8

 َا ٜعارهلا َٔ ايع١ًُ احمل١ًٝ(.أٚ ٝٗا عٔ مخغ١ آالف رٚالص أَضٜهٞ  )املغتٛؾا٠ عً

 االعترلار َتطابك١ َع َغتٓزات بٝإايتقزٜض  إعار٠بٝاْات  ٚ ٕ تهٕٛ َغتٓزاتجيب أ .9

  يًبناع١ املعار تقزٜض ٖا.

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .11

 ٛثا٥ل املطًٛب١:اي- 

  ايشٟ اعتٛصرت مبٛدب٘ ايبناع١ . االعترلارْغد١ َٔ بٝإ  .1
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 تقزٜضٖا  اؾُضن١ٝ عٔ ايبنا٥ع املعار "ايضعّٛ"صر اينضا٥ب  10

ايتقزٜض كت١َٛ َٚٛقع١ َٔ املٛظـ اؾُضنٞ املدتك يف َضنظ  إعار٠ْغد١ َٔ بٝإ  .9

 اـضٚز اؾُضنٞ مبا ٜؿٝز خضٚز ايبناع١ َٔ رٍٚ اجملًػ .

 دضا٤اتاإل:- 

 ايزخٍٛ ٓؿشيف ١َٝ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ اؾُضن "ايضعّٛ"تكزِٜ طًب العتعار٠ اينضا٥ب  .1

 .األٍٚ

 . األدٓب١ٝتكزِٜ َاٜجبت اْ٘ مت رؾع ايضعّٛ اؾُضن١ٝ ع٢ً ايبناع١  .9

 اؾُضن١ٝ بعز ايتأنز َٔ ناؾ١ املغتٓزات ايالط١َ . "ايضعّٛ"اينضا٥ب  إعار٠ٜتِ  .3
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 اتاإلعؿا٤ 10

 األدٓب١ٝ(بعجات ايات ايزبًَٛاع١ٝ )اإلعؿا٤ 1010

  اإلعؿا٤ايؿ١٦ املغتٗزؾ١ َٔ ٖشا :-  

 )بؾضط املعا١ًَ باملجٌ(. ايتعإٚايغؿاصات ٚ ايكٓقًٝات املعتُز٠ يف رٍٚ فًػ  .1

 . ايتعإٚاهل٦ٝات ٚ املٓعُات ايزٚي١ٝ األدٓب١ٝ املعتُز٠ يف رٍٚ فًػ  .9

 ايتعإًٚػ صؤعا٤ ٚ أعنا٤ ايغًهني ايزبًَٛاعٞ ٚ ايكٓقًٞ املعتُزٜٔ يز٣ رٍٚ ف .3

 .)بؾضط املعا١ًَ باملجٌ(

  ايزبًَٛاعٞ : اإلعؿا٤مٛابط- 

ايتٓاطٍ عٓٗا إال بعز أٚ ال جيٛط ايتقضف بايبنا٥ع املعؿا٠ بػرل اهلزف ايشٟ أعؿٝت َٔ أدً٘  .1

 . تأر١ٜ اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ املغتشك١ ٚاؾُاصى إعالّ إراص٠ 

 ثالخ عٓٛاتعؿٞ بعز أضف املغتؿٝز ؾُٝا ال ػب اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ إسا تق .9

 .َٔ تاصٜذ ايؿغح َٔ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ بؾضط املعا١ًَ باملجٌّٜٛ(  1190)

ّٜٛ( َٔ تاصٜذ إعؿا٥ٗا  1190الجيٛط ايتقضف يف ايغٝاصات املعؿا٠ قبٌ َنٞ ثالخ عٓٛات ) .3

   -ٜٚغتج٢ٓ َٔ سيو اؿاالت ايتاي١ٝ : األٍٚيف َٓؿش ايزخٍٛ 

 .يف ايزٚي١ اإلعؿا٤املغتؿٝز َٔ ايكٓقًٞ أٚ يعنٛ ايزبًَٛاعٞ َز٠ ا اْتٗا٤ .أ 

إفاب١ ايغٝاص٠ بعز إعؿا٥ٗا عارخ َضٚصٟ جيعًٗا غرل َال١ُ٥ ملكتنٝات اعتعُاٍ  .ب 

ايكٓقًٞ بٓا٤ ع٢ً تٛف١ٝ َؾذلن١ َٔ إراص٠ املضٚص ٚ إراص٠ أٚ ايعنٛ ايزبًَٛاعٞ 

 .اؾُاصى

ٕ ٜهٕٛ ض , ٚ ٜؾذلط يف ٖشا اؿاي١ أعنٛ آخإىل قٓقًٞ  أٚ ايبٝع َٔ عنٛ ربًَٛاعٞ  .ز 

  .اإلعؿا٤املتٓاطٍ ي٘ َتُتعا عل 

عتباصا َٔ تاصٜذ َباؽضتِٗ ايعٌُ يف َكاص يألؽدال املغتؿٝزٜٔ َٓ٘ ا اإلعؿا٤ٜبزأ سل  .0

 .بايزٚي١عًُِٗ ايضزلٞ 

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .0

 َٛع ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز : إصؾاقٗاثا٥ل ايٛادب اي- 

 ربًَٛاعٞ فارص َٔ ٚطاص٠ اـاصد١ٝ يًبعجات األدٓب١ٝ.  إعؿا٤منٛسز  .1

 ايؿاتٛص٠. .9
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 اتاإلعؿا٤ 10

 األدٓب١ٝ(بعجات ايات ايزبًَٛاع١ٝ )اإلعؿا٤ 1010

 :املتطًبات 

 ايبشضٟ.أٚ اؾٟٛ  يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 ايبشضٟ.أٚ اؾٟٛ  يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ٟ. ايدل يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ يف أٚ بٝإ اؿُٛي١ ) املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .0

  املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

 اـطض٠.أٚ قا١ُ٥ تعب١٦ بايٓغب١ يًبنا٥ع املغتع١ًُ  .0

 دضا٤اتاإل :- 

املدًك اؾُضنٞ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ َايو ايبناع١  .1

  )املؿٛض(.

 تكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. .9

 املغتشك١. األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .3

عضاف ايزبًَٛاع١ٝ املتبع١ ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اع١ يًتؿتٝؿ ٚ املعا١ٜٓ ٚؾكا  يألؽنع ايبن .0

 ضنٞ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ .اؾُ

 إسٕ اـضٚز ٚ ؾغح ايبناع١. إفزاص .0
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ات ايعغهض١ٜ  اإلعؿا٤ 1010

  اإلعؿا٤ايؿ١٦ املغتٗزؾ١ َٔ ٖشا :- 

 . ايتعإٚايكٛات املغًش١ يزٍٚ فًػ  .1

 .ايتعإٚفًػ ق٣ٛ األَٔ ايزاخًٞ ظُٝع قطاعاتٗا يزٍٚ   .9

 اينٛابط 

تعؿ٢ املٛار ايتاي١ٝ: سخا٥ض , أعًش١ , ػٗٝظات عغهض١ٜ , ٚعا٥ط ْكٌ عغهض١ٜ , قطع  .1

 خض٣ بكضاص َٔ اؾ١ٗ املدتق١ يف اٟ َٔ رٍٚ اجملًػ.أغٝاص عغهض١ٜ , ٚ أٟ َار٠ 

إٔ تتكزّ بطًب خَطٞ إلراص٠  ؾع٢ً اؾ١ٗ املع١ٝٓاملعؿا٠ املٛار يف ساٍ ايضغب١ يف بٝع  .9

اؾُاصى يًشقٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ بايبٝع بعز إدضا٤ املعا١ٜٓ ايالط١َ هلا ٚ عزار اينضا٥ب 

  "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ.

ق٣ٛ األَٔ ايزاخًٞ جيب  غرل املباؽض )عدل ايٛعطا٤( يًكٛات املغًش١ ٚ االعترلاريف ساي١  .3

 ع٢ً املٛصر :

ٜؿٝز بإٔ  ق٣ٛ األَٔ ايزاخًٞأٚ تكزِٜ خطاب صزلٞ َٔ قبٌ ايكٛات املغًش١  -أ 

أٚ َقضؾ١ٝ أٚ عٔ ايؾشٓات يكا٤ مُاْات ْكز١ٜ  اإلؾضازيػضض ايؾش١ٓ خاف١ بٗا 

 .ّٜٛ( 91) ثالث١ أؽٗض خالٍ َغتٓز١ٜ

تكزِٜ فٛص٠ َٔ عكز ايؾضن١ ايٛعٝط١ َع اؾ١ٗ اؿه١َٝٛ املغتؿٝز٠ َٛمشا  -ب 

 َٔ اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ .  اإلعؿا٤ؾٝ٘ 

 دضا٤اتاإلاملقضؾ١ٝ بعز اعتهُاٍ أٚ ١ عٔ اينُاْات ايٓكزٜ اإلؾضازٜتِ  -ز 

 . ّٜٛ( 91)ثالث١ أؽٗض خالٍ اؾُضن١ٝ 

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .0

  َع ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز : إصؾاقٗاايٛثا٥ل ايٛادب- 

َٔ رٍٚ اجملًػ تؿٝز بإٔ ايؾش١ٓ خاف١ األَٔ ايزاخًٞ بأٟ  ق٣ٛأٚ َٔ ايكٛات املغًش١  خطاب .1

 .بٗا

 ايؿاتٛص٠. .9

 .(باؽضاملغرل  االعترلاريف ساي١ ) ؽٗار٠ املٓؾأ .3



00 

 

 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ات ايعغهض١ٜ  اإلعؿا٤ 1010

 :املتطًبات- 

 ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ ٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ بٝإ اؿُٛي١ ) املٓاؾ .0

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

 دضا٤اتاإل :- 

املدًك اؾُضنٞ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ َايو ايبناع١  .1

  )املؿٛض(.

 تطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝتكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ امل .9

 املغتشك١.  األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .3

ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ   املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ .0

 املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ 

 ؾغح ايبناع١ ٚإسٕ اـضٚز  إفزاص .0
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ايقٓاعٞ اإلعؿا٤ 1010

 :ايؿ١٦ املغتٗزؾ١- 

املؾاصٜع املضخق١ مبٛدب قإْٛ "ايٓعاّ" ايتٓعِٝ ايقٓاعٞ املٛسز يزٍٚ اجملًػ ٚ ال٥شت٘ 

 .ايتٓؿٝش١ٜ

 :اينٛابط- 

عاصٟ املؿعٍٛ َٔ اؾ١ٗ ٕ تهٕٛ املٓؾأ٠ ايقٓاع١ٝ ساف١ً ع٢ً تضخٝك فٓاعٞ أ .1

 .املدتق١

اؾُضنٞ بإجيار عذٌ قٝز سغب  ع٢ً اإلعؿا٤املٓؾأ٠ ايقٓاع١ٝ اؿافٌ  ًٜتظّ فاسب .9

 .ايتعإٚايُٓٛسز )ز( ٚ )ر( ٚؾكا ينٛابط َزخالت ايقٓاع١ يف رٍٚ فًػ 

١ٝ ٚ املٛار ْقـ املقٓع١ ٚ األٚييآلالت ٚ املعزات ٚ قطع ايػٝاص ٚ املٛار اـاّ  ٜهٕٛ اإلعؿا٤ .3

 اّ املٓؾأ١.٠ َباؽض٠ يإلْتاز ايقٓاعٞ طٛاٍ قَٝٛار ايتعب١٦ ٚ ايتػًٝـ ايالطَ

١ٝ ٚ األٚياآلالت ٚ املعزات ٚ قطع ايػٝاص ٚ املٛار اـاّ ال جيٛط يًُٓؾأ٠ ايقٓاع١ٝ ايتقضف يف  .0

املعؿا٠ َٔ اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ يف املٛار ْقـ املقٓع١ ٚ َٛار ايتعب١٦ ٚ ايتػًٝـ  

سك١ يًتأنز َٔ اؿل يف ايضقاب١ ايال إلراص٠ اؾُاصىغرل ايػا١ٜ اييت أعؿٝت َٔ أدًٗا ٚ 

دً٘ عًٝٗا ايتكزّ يًزا٥ض٠ عؿٝت َٔ أأسيو. ٚ يف ساي١ تعشص اعتدزاَٗا يف ايػضض اييت 

  اؾُضن١ٝ ألخش املٛاؾك١ ٚ تغزٜز اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ املغتشك١.

ًطاق١ ٚؾكا ي احملزر٠اؿاف١ً ع٢ً ايذلخٝك ايقٓاعٞ باعترلار ايهُٝات  املٓؾأ٠تًتظّ  .0

  . الْتاز ايقٓاعٞي املضخق١ )اؿقك(

ايه١ُٝ احملزر٠  ػاٚطايقٓاعٞ ؾكط ٚ يف ساٍ  اإلعؿا٤تعؿ٢ ايهُٝات احملزر٠ بكضاص  .0

 .عًٝٗااؾُضن١ٝ  "ايضعّٛ"تغزر اينضا٥ب 

ايقٓاعٞ ملز٠  اإلعؿا٤جيٛط صبط اينضا٥ب "ايضعّٛ" بايتأَني ؿني اؿقٍٛ ع٢ً قضاص  .7

َٔ تاصٜذ  (ّٜٛ 300)ع١ٓ ١ً عز أقق٢ مماث قاب١ً يًتُزٜز ملز٠ (ّٜٛ 181)عت١ أؽٗض 

سغب اإلدضا٤ املتبع يف أٚ  ٚ بٓا٤ ع٢ً تٛف١ٝ َٔ اؾ١ٗ املدتق١ ايبٝإ اؾُضنٞ

  .نٌ رٚي١ 
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ايقٓاعٞ اإلعؿا٤ 1010

ايقٓاعٞ )ب( ملز٠  اإلعؿا٤جيٛط صبط اينضا٥ب "ايضعّٛ" بايتأَني ؿني اؿقٍٛ ع٢ً منٛسز  .8

َٔ تاصٜذ ّٜٛ(  300ع١ٓ )٢ عز أققمماث١ً  ملزرقاب١ً يًتُزٜز  (ّٜٛ 91)ثالث١ أؽٗض 

  .ايبٝإ اؾُضنٞ

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .9

  َع ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز : إصؾاقٗاايٛثا٥ل ايٛادب-  

 ايقارص َٔ اؾ١ٗ املدتق١ األٍٚمجضنٞ ملغتٛصرات َٓؾأ٠ فٓاع١ٝ يًُٓؿش  إعؿا٤ؽٗار٠  .1

 َٔ رٚي١ املكقز ايٓٗا٥ٞ يزٍٚ اجملًػ ايُٓٛسز )ب(.

 ايؿاتٛص٠ األف١ًٝ . .9

 ؽٗار٠ املٓؾأ األف١ًٝ. .3

 :املتطًبات 

 .ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 .ايبشضٟأٚ اؾٟٛ  يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ بٝإ اؿُٛي١ ) املٓاؾٝغت(  .0

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

 .قا١ُ٥ تعب١٦  .0

 دضا٤اتاإل :- 

املدًك اؾُضنٞ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ َايو ايبناع١  .1

  )املؿٛض(.

 . ثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝتكزّ مجٝع ايٛ .9

 املغتشك١.  األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .3

ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ   املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ .0

 . املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ 

 .ؾغح ايبناع١ ٚإسٕ اـضٚز  إفزاص .0
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 فــــــــايٛ صَظ ايتبٜٛب

 ايؾدقٞ اإلعؿا٤ 1010

 املٓظي١ٝ املغتع١ًُ األرٚاتايؾدق١ٝ ٚ  األَتع١ إعؿا٤ 101010

 :اينٛابط- 

َض٠   ألٍٚسني ايكزّٚ  األداْبًُٛاطٓني املكُٝني خاصز رٍٚ اجملًػ  ٚ ي اإلعؿا٤ٕ ٜهٕٛ أ  .1

 .ايتعإٚيإلقا١َ بزٍٚ فًػ 

طابع ؽدقٞ ٚ به١ُٝ سات ٚ َغتع١ًُ  املٓظي١ٝ األرٚاتايؾدق١ٝ ٚ  األَتع١ٕ تهٕٛ أ .9

 .اإلقا١َٕ تهٕٛ ٚاصر٠ َٔ بًز غرل ػاص١ٜ ٚ أ

 ايتعإٚرٍٚ فًػ  ٣سزيف إ أٚ اإلقا١َٜجبت قزَِٚٗ يًعٌُ  تكزِٜ َا األداْبجيب ع٢ً  .3

  .رٚاتِٗ املٓظي١ٝ املغتع١ًُ أ عؿا٤نؾضط إلّٜٛ(  300ع١ٓ )مبز٠ ال تكٌ عٔ 

 ط ايٓكٌ بأْٛاعٗا ٚ ايغًع سات ايطبٝع١ اـاف١.ٚعا٥ إعؿا٤ال ٜؾٌُ ٖشا ايبٓز  .0

املٓظي١ٝ ألسهاّ املٓع ٚايتكٝٝز ايٛاصر٠ يف ْعاّ قإْٛ  األرٚاتايؾدق١ٝ ٚ األَتع١ؽنع  .0

 اؾُاصى املٛسز يزٍٚ اجملًػ ٚايتؾضٜعات ايٛط١ٝٓ.

  .ايًػ١ ايعضب١ٝإىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .0

  َع ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز : إصؾاقٗاايٛثا٥ل ايٛادب- 

 . اإلقا١َ أٚ تأؽرل٠دٛاط ايغؿض أٚ ايبطاق١ ايؾدق١ٝ فٛص٠ َٔ  .1

  املٓظي١ٝ املغتع١ًُ. يألرٚاتنؾـ تعب١٦ َؿقٌ  .9

 املٓظي١ٝ اؾزٜز٠.  األرٚاتؾاتٛص٠ ػاص١ٜ يألَتع١ ايؾدق١ٝ ٚ .3

 :املتطًبات- 

 ايبشضٟ.أٚ ٟٛ اؾ يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 ايبشضٟ.أٚ اؾٟٛ  يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .0

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.
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 فــــــــايٛ صَظ ايتبٜٛب

 ايؾدقٞ اإلعؿا٤ 1010

 املٓظي١ٝ املغتع١ًُ األرٚاتايؾدق١ٝ ٚ  األَتع١ إعؿا٤ 101010

 دضا٤اتاإل :- 

املدًك اؾُضنٞ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ َايو ايبناع١  .1

  )املؿٛض(.

 تكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. .9

 املغتشك١. األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .3

 ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚاملعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ .0

 املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ 

 إسٕ اـضٚز ٚ ؾغح ايبناع١ .  إفزاص .0
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ايؾدق١ٝ ٚ اهلزاٜا ايٛاصر٠ َع املغاؾضٜٔ األَتع١ إعؿا٤ 101010

  اإلعؿا٤مٛابط :- 

" صٜاٍ 3111ب عٔ "ايؾدق١ٝ ٚاهلزاٜا ايٛاصر٠ بقشب١ ايضان األَتع١التظٜز ق١ُٝ  إٔ .1

 َاٜكابًٗا َٔ عُالت رٍٚ اجملًػ. أٚ ععٛرٟ 

 ٚاهلزاٜا سات طابع ؽدقٞ ٚ بهُٝات غرل ػاص١ٜ. األَتع١تهٕٛ  إٔ .9

ٕ ال أأٚ ايتذاص٠  ٔ ممتٗينَأٚ ٜهٕٛ املغاؾض َٔ املذلررٜٔ ع٢ً ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ ال  إٔ .3

 .ايٓكٌ ٚعا٥طؾضار طاقِ أٜهٕٛ َٔ 

 " عٝذاص011.٠ع٢ً " اإلعؿا٥٤ض اييت ٜطبل عًٝٗا ٜظٜز عزر ايغذاإٔ ال  .0

 زاٍٚؾ ٚؾكا "ايضعّٛ"املغاؾض يًنضٜب١  ايؾدق١ٝ ٚاهلزاٜا ايٛاصر٠ بقشب١ األَتع١ؽنع  .0

 .اإلعؿا٤اؾُضن١ٝ اسا مل تغتٛؾ٢ مٛابط  ايتعضٜؿ١

يزٍٚ ٚاهلزاٜا ألسهاّ املٓع ٚايتكٝٝز ايٛاصر٠ يف ْعاّ قإْٛ اؾُاصى املٛسز  األَتع١ؽنع  .0

 إطاصاملٓؿضر٠( املتؿل عًٝٗا يف أٚ اجملًػ ٚؾل قٛا٥ِ ايغًع املُٓٛع١ ٚ املكٝز٠ )املٛسز٠ 

 اجملًػ.

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .7

 : ايٛثا٥ل املطًٛب١- 

 .١َاإلقا أٚ تأؽرل٠دٛاط ايغؿض أٚ فٛص٠ َٔ ايبطاق١ ايؾدق١ٝ 

 دضا٤اتاإل:-  

ايؾدق١ٝ ٚ  األَتع١ يبٝإ َا عٛطت٘ َٔ اإلقضاص /اإلؾقاح َغاصاتإىل ٜكّٛ  املغاؾض بايتٛد٘  .1

 .عٓ٘ اـال باملغاؾضٜٔ إسا نإ عٛطت٘ َاٜؿقح  اؾُضنٞ ايبٝإتعب١٦ 

 ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚاملعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ .9

 .املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ  غط )ايتقؿ١ٝ ايؿٛص١ٜ(املب

 .إسٕ اـضٚز ٚ ؾغح ايبناع١ إفزاص .3
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 َغتًظَات اؾُعٝات اـرل١ٜ إعؿا٤ 1010

  َغتًظَات اؾُعٝات اـرل١ٜ املعتُز٠ : إعؿا٤مٛابط- 

َغذ١ً يز٣ اؾ١ٗ اؿه١َٝٛ  اإلعؿا٤غتؿٝز٠ َٔ ٕ تهٕٛ اؾُع١ٝ اـرل١ٜ املجيب أ .1

ا٥ٗا تكزِٜ خزَات يف اجملاالت ٕ ٜهٕٛ غضض اْؾأٚ ايتعإٚاملدتق١ يف رٍٚ فًػ 

ٕ أض رٕٚ خآٟ ٖزف خرلٟ أأٚ ايز١ٜٝٓ أٚ ايع١ًُٝ أٚ ايجكاؾ١ٝ أٚ االدتُاع١ٝ أٚ ْغا١ْٝ اإل

 .ٜهٕٛ اهلزف َٓ٘ ؼكٝل صبح َارٟ

سات طبٝع١ تتٓاعب َع أغضاض اؾُع١ٝ ٚ ايٓؾاط ايشٟ  ٕ تهٕٛ ايغًع املغتٛصر٠أ .9

 متاصع٘ طبكا يٓعاَٗا األعاعٞ.

ٕ ٜتٓاعب سذِ ٚ ن١ُٝ املٛار املغتٛصر٠ َع االستٝادات ايؿع١ًٝ اييت متهٔ اؾُع١ٝ أ .3

 اـرل١ٜ َٔ مماصع١ ْؾاطٗا اـرلٟ.

 ٕ تغتٛصر ٖشٙ املٛار ٚاملغتًظَات باعِ اؾُع١ٝ اـرل١ٜ َباؽض٠.أ .0

" اؾُضن١ٝ يف ايضعّٛ"جيٛط يًذُع١ٝ ايتقضف يف املٛار ٚ املغتًظَات املعؿا٠ َٔ اينضا٥ب ال .0

 راص٠ اؾُع١ٝ َغؤٚي١ عٔ سيو ػاٙ اؾُاصى.غرل ايػا١ٜ اييت أعؿٝت َٔ أدًٗا , ٚ تهٕٛ إ

املغتع١ًُ اييت عبل أٚ يف ساٍ صغب١ اؾُع١ٝ يف بٝع املٛار ٚ املغتًظَات املغتًٗه١  .0

ٕ تتكزّ بطًب خطٞ إلراص٠ اؾُاصى أؾعًٝٗا  ،اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝعؿاؤٖا َٔ إ

 "ايضعّٛ"اينضا٥ب ؼقٌٝ ٚ دضا٤ املعا١ٜٓ  ايالط١َ  هلا يًشقٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ بايبٝع بعز إ

 املغتشك١.اؾُضن١ٝ 

املٛار ٚاملغتًظَات ايٛاصر٠  عؿا٤تكّٛ اؾ١ٗ اؿه١َٝٛ املدتق١ مبداطب١ إراص٠ اؾُاصى إل .7

 .يضعّٛ" اؾُضن١ٝ يهٌ ساي١ ع٢ً سز٠اؾُع١ٝ اـرل١ٜ َٔ اينضا٥ب "اإىل 

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .8

 : ايٛثا٥ل املطًٛب١ إلعزار ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز-  

 رٚي١ َٔ رٍٚ اجملًػ. َٔ اؾ١ٗ اؿه١َٝٛ املدتق١ املعتُز٠ يف أٟ اإلعؿا٤ب خطاب .1

 ايؿاتٛص٠ األف١ًٝ. .9

 ؽٗار٠ املٓؾأ. .3
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 َغتًظَات اؾُعٝات اـرل١ٜ إعؿا٤ 1010

 :املتطًبات- 

 ايبشضٟ.أٚ اؾٟٛ  يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 ايبشضٟ.أٚ اؾٟٛ  يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ بٝإ اؿُٛي١ ) املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ  .0

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

 قا١ُ٥ تعب١٦ يألفٓاف املتعزر٠ . .0

 دضا٤اتاإل :- 

املدًك اؾُضنٞ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ َايو ايبناع١  .1

  )املؿٛض(.

 زا٥ض٠ اؾُضن١ٝ.تكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يً .9

 املغتشك١. األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .3

ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚاملعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ  .0

 املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ 

 إسٕ اـضٚز ٚ ؾغح ايبناع١.  إفزاص .0
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 ايبنا٥ع املعار اعترلارٖا إعؿا٤ 1010

 :اينٛابط-  

اؾُضن١ٝ ايبنا٥ع املعار٠ سات املٓؾأ ايٛطين ٚ اييت عبل  "ايضعّٛ"تعؿ٢ َٔ اينضا٥ب  .1

ٕ تهٕٛ ايبنا٥ع املعار اعترلارٖا ٖٞ ساتٗا اييت مت تقزٜضٖا مبٛدب أ تقزٜضٖا ع٢ً

 َٓؾأٖا َٚٛافؿاتٗا ٚعالَاتٗا املُٝظ٠. تجبت بٝاْات تقزٜض 

 إعار٠املعار٠ ٚاييت عبل ٚإٔ مت  األدٓب١ٝاؾُضن١ٝ ايبنا٥ع  "ايضعّٛ"ٔ  اينضا٥ب تعؿ٢ َ .9

 تقزٜضٖا ٚؾكًا يًنٛابط ايتاي١ٝ:

 تقزٜضٖا. إعار٠َٔ تاصٜذ ّٜٛ(  300ع١ٓ )خالٍ  األدٓب١ٝاعترلار ايبنا٥ع  إعار٠ٜتِ  .أ 

 . ٖااؾُضن١ٝ عٓز اعترلار "ايضعّٛ"اينضا٥ب عًٝٗا إٔ تهٕٛ قز اعتٛؾٝت  .ب 

 تقزٜضٖا. إعار٠اؾُضن١ٝ عٔ ايبنا٥ع عٓز  "ايضعّٛ"ال تهٕٛ قز صرت اينضا٥ب إٔ  .ز 

ٖا تقزٜض تجبت َٓؾأ إعار٠تقزٜض ايبنا٥ع مبٛدب بٝاْات  إعار٠إٔ ٜهٕٛ قز مت  .ر 

ٕ تهٕٛ ايبناع١ املعار٠ ؼٌُ ْؿػ املٓؾأ ٚ أَٚٛافؿاتٗا ٚعالَاتٗا املُٝظ٠ ، ٚ 

  املٛافؿات ٚ ايعالَات املُٝظ٠ .

  تقزٜضٖا. إعار٠ايبناع١ املعار٠ بٓؿػ سايتٗا اييت مت  إٔ تهٕٛ .ٙ 

خاصز رٍٚ اجملًػ إىل اؾُضن١ٝ ايبنا٥ع اييت فزصت َؤقتًا  "ايضعّٛ"عؿ٢ َٔ اينضا٥ب ت .3

 ٚؾكا ينٛابط ايتقزٜض املؤقت يًبنا٥ع ايتاي١ٝ:

يعا٥ز٠ إلدضا٤ ايتذاصب ايع١ًُٝ ٚ ايع١ًُٝ اأٚ اآليٝات ٚ املعزات ايجك١ًٝ إللاط املؾاصٜع  -أ 

 يتًو املؾاصٜع .

 نُاٍ ايقٓع .  إايقارص٠ بكقز  األدٓب١ٝايبنا٥ع  -ب 

 ثًٗا .امي َا ٜقزص َؤقتا يًُالعب ٚاملغاصح ٚ املعاصض َٚا -ز 

 بكقز إفالسٗا . فزصتاآلالت ٚ املعزات ٚ األدٗظ٠ اييت  -ر 

 ع١ٝ ٚاألغًؿ١ ايقارص٠ مل٦ًٗا .ٚ األ -ٙ 

 اؿٝٛاْات اـاصد١ بكقز ايضعٞ . -ٚ 

 ١ٜ بكقز ايعضض . ايعٝٓات ايتذاص -ط 

 اييت تغتزعٞ سيو.  األخض٣اؿاالت  -ح 

 "ايضعّٛ"ٝتِ إخناعٗا يًنضا٥ب ؾ طضأ عًٝٗا تػٝرل ٚ ٜقعب متٝٝظٖاتغتج٢ٓ ايبنا٥ع اييت  .0

  اؾُضن١ٝ.
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 ايبنا٥ع املعار اعترلارٖا إعؿا٤ 1010

ْتٝذ١ إلنُاٍ اؾُضن١ٝ عٔ ق١ُٝ ايظٜار٠ اييت طضأت  "ايضعّٛ"ٜتِ اعتٝؿا٤ اينضا٥ب  .0

  .فالسٗا إأٚ فٓعٗا 

 رٍٚ اجملًػاؾُضن١ٝ ٚعا٥ط ايٓكٌ املضخق١ ٚاملغذ١ً يف  "ايضعّٛ"ب تعؿ٢ َٔ اينضا٥ .0

مبا يف سيو عؿٔ ايضسالت ٚقٛاصب ايٓظ١ٖ ٚايٝدٛت ٚطٚاصم املتع١ ٚاييت عبل ٚإٔ خضدت ، 

 -: ٚؾكًا يًؾضٚط ايتاي١ٝ

عٓز خضٚدٗا رٍٚ اجملًػ إٔ تهٕٛ تًو ايٛعا٥ط َجبت١ يف قٝٛر اؾٗات املدتق١ يف   .أ 

 ٚ رخٛهلا.

 .األٚىلاؾُضن١ٝ عٓز اعترلارٖا يف املض٠  "ايضعّٛ"هٕٛ قز اعتٛؾٝت اينضا٥ب إٔ ت .ب 

 إعار٠ / اؾُضن١ٝ عٓٗا عٓز خضٚدٗا "ايضعّٛ"إٔ ال تهٕٛ قز صرت اينضا٥ب  .ز 

  تقزٜضٖا.

اؾُضن١ٝ عٔ ق١ُٝ ايظٜار٠ اييت طضأت ع٢ً تًو  "ايضعّٛ"ٜتِ اعتٝؿا٤ اينضا٥ب  .ر 

 ايٛعا٥ط. 

اعترلارٖا  إعار٠ايٛعا٥ط َٔ قبٌ اؾ١ٗ املدتق١ ٚ مت يف ساي١ إعكاط يٛسات تًو  .ٙ 

سهاّ ايبٓٛر ايتقزٜض ، َع َضاعا٠ أ إعار٠َٔ تاصٜذ بٝإ ّٜٛ(  300ع١ٓ )خالٍ 

 )ب،ز،ر(.

ايٛعا٥ط اييت مت إعكاط يٛساتٗا َٔ قبٌ اؾ١ٗ املدتق١ ؾٝتِ  اإلعؿا٤ٜغتج٢ٓ َٔ  .ٚ 

ّٜٛ(  300ع١ٓ )ترلارٖا بعز اع إعار٠اعتٝؿا٤ اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ عٓٗا عٓز 

  ايتقزٜض. إعار٠َٔ تاصٜذ بٝإ 

املزر  ػاٚطساٍ ( َؤقتااملعار اعترلارٖا )اييت عبل تقزٜضٖا يًبنا٥ع  اإلعؿا٤ال ٜتِ َٓح  .7

 اعتٝؿا٤ اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ.سغب نٌ ساي١ ٚ ٜتِ يف  ايتقزٜض املؤقت احملزر٠ 

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل يؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ا .8

  ايبٝإ اؾُضنٞ املٛسز : َع إصؾاقٗاايٛادب ايٛثا٥ل- 

 ايتقزٜض املؤقت ٚايٛثا٥ل املضؾك١ ب٘.أٚ ايتقزٜض  إعار٠أٚ َٔ بٝإ ايتقزٜض  ْغد١ .1

 ؾاتٛص٠ عٔ ق١ُٝ ايظٜار٠ اييت طضأت ع٢ً ايبنا٥ع/ ايٛعا٥ط. .9

 ٖا )املًه١ٝ( يف ايزٚي١ ايعنٛ َٔ اؾ١ٗ املدتق١ يٛعا٥ط ايٓكٌ.ْغد١ َٔ َا ٜجبت قٝٛر .3
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 ايبنا٥ع املعار اعترلارٖا إعؿا٤ 1010

 :املتطًبات- 

 ايبشضٟ.أٚ اؾٟٛ  يالعترلارإسٕ ايتغًِٝ  .1

 ايبشضٟ.أٚ اؾٟٛ  يالعترلاربٛيٝق١ ايؾشٔ  .9

 ايدلٟ.  يالعترلاربٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(  .3

يٝػ هلا ٚنٌٝ َالس١ أٚ  بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( يًغؿٔ اييت ال تكّٛ بضسالت َٓتع١ُ .0

  يف املٝٓا٤ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َؤؽضا عًٝ٘ َٔ ايغًطات اؾُضن١ٝ يف َٝٓا٤ ايؾشٔ.

 دضا٤اتاإل :- 

املدًك اؾُضنٞ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ يٝا َٔ قبٌ َايو ايبناع١ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آ .1

 )املؿٛض(. 

يزٚي١ َٓكٛي١ ع٢ً ٚاعط١ اإىل رخٛهلا َٔ ٚأٚ ٚعا٥ط ايٓكٌ املغذ١ً يف ايزٚي١ عٓز خضٚدٗا  .2

خض٣ ٜٓعِ هلا بٝإ مجضنٞ ٜٚتِ تغذٌٝ سضنتٗا يػضض ايتغذٌٝ يف بضْاَر ْكٌ أ

 سضن١ رخٍٛ ٚخضٚز ٚعا٥ط ايٓكٌ ٚتضبط اؿضن١ بايبٝإ اؾُضنٞ. 

ٚعا٥ط ايٓكٌ املغذ١ً يف ايزٚي١ ال ٜتِ تٓعِٝ بٝإ مجضنٞ هلا عٓز خضٚدٗا ٚرخٛهلا َٔ  .3

 . ايزٚي١ بك٠ٛ احملضىإىل ٚ

 تكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. .0

ق١ُٝ ايظٜار٠  اؾُضن١ٝ ع٢ً "ايضعّٛ"اينضا٥ب املغتشك١، ٚؽنع  األخض٣تغزٜز ايضعّٛ  .0

املٛسز٠ اال َا اعتجين اؾُضن١ٝ  ايتعضٜؿ١ دزاٍٚٚؾل  ايٛعا٥ط اييت طضأت ع٢ً ايبنا٥ع/

االقتقار١ٜ  االتؿاق١ٝمبٛدب أٚ ٍ اجملًػ اؾُاصى املٛسز يزٚ "قإْٛ"مبٛدب أسهاّ ْعاّ 

 اجملًػ.  إطاصأٟ اتؿاق١ٝ رٚي١ٝ أخض٣ يف أٚ يزٍٚ اجملًػ ايٓاؾش٠  

ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚاملعا١ٜٓ ٚؾكًا ملعاٜرل املداطض، ٜٚتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ  .0

 املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ 

 غح ايبناع١.إسٕ اـضٚز ٚ ؾ إفزاص .7
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املعارٕ أٚ ؿاًَٗا  يًتزاٍٚاملاي١ٝ ايكاب١ً  األرٚاتأٚ عٔ ايعُالت اإلؾقاح  اإلقضاص /

 األسذاص ايهضمي١أٚ ايٓؿٝغ١ 

 :اينٛابط-  

عٔ اإلؾقاح  اإلقضاص /ع٢ً مجٝـع املغاؾضٜٔ )ايكارَني ٚاملػارصٜٔ( إلسز٣ رٍٚ اجملًػ  .1

األسذاص أٚ املعارٕ ايٓؿٝغ١ أٚ ؿاًَٗا  يًتزاٍٚاملاي١ٝ ايكاب١ً  / ايٓكز١ٜ األرٚاتايعُالت ٚ

   .طتِٗ ٚاييت تظٜز عٔ اؿز املغُٛح ب٘أَٛاٍ ْكز١ٜ اييت عٛإىل ايهضمي١ ايكاب١ً يًتشٌٜٛ 

ْكٌ األَٛاٍ( اتباع  ايبٓٛى ٚؽضنات ايقضاؾ١ ٚأٚ ع٢ً مجٝـع ايؾضنات )املقاصف  .9

أٚ ؿاًَٗا  يًتزاٍٚاملاي١ٝ ايكاب١ً  / ايعُالت األرٚاتعٔ ايعُالت ايٓكز١ٜ ٚاإلقضاص  إدضا٤ات

أَٛاٍ ْكز١ٜ بػض ايٓعض عٔ إىل األسذاص ايهضمي١ ايكاب١ً يًتشٌٜٛ أٚ املعارٕ ايٓؿٝغ١ 

 املقزص٠.أٚ املاي١ٝ ؿاًَ٘ املغتٛصر٠ /  األرٚاتأٚ ق١ُٝ  ايٓكز 

أٚ ؿاًَٗا  يًتزاٍٚاملاي١ٝ ايكاب١ً  األرٚاتأٚ عٔ ايعُالت اإلؾقاح  اإلقضاص / ٜهٕٛ سز .3

 مبا ٜتِ االتؿام عًٝ٘ َٔ قبٌ رٍٚ اجملًػ .األسذاص ايهضمي١ أٚ املعارٕ ايٓؿٝغ١ 

املعارٕ أٚ اًَٗا ؿ يًتزاٍٚاملاي١ٝ ايكاب١ً  األرٚاتأٚ عٔ ايعُالت اإلؾقاح  اإلقضاص /جيب  .0

ايطضٚر ايدلٜز١ٜ أٚ طضٜل ايؾشٓات عٔ  ايعابض٠أٚ  األسذاص ايهضمي١ ايٛاصر٠أٚ ايٓؿٝغ١ 

 .اؽدال طبٝعٝنيأٚ املٓكٛي١ بٛاعط١ ايؾضنات املضخك هلا يقاحل ؽضنات 

اتباع إىل ماؾ١ ايتدًٝك اؾُضن١ٝ باإل إدضا٤اتجيب ع٢ً ايؾضنات املضخق١ اتباع  .0

 .اإلؾقاح اإلقضاص / إدضا٤ات

 يًتزاٍٚاملاي١ٝ ايكاب١ً  اتاألرٚأٚ الجيٛط يًذُعٝات اـرل١ٜ اعترلار / تقزٜض ايعُالت  .0

 ال بعز اؿقٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ َٔ اؾ١ٗ املدتق١ بزٍٚ اجملًػ.ؿاًَٗا إ

اإلؾقاح  إدضا٤اتيهذل١ْٝٚ يتغٌٗٝ اعتدزاّ ٚتطبٝل األْع١ُ اإل راص٠ اؾُاصىإلجيٛط  .7

 ٚايتبارٍ االيهذلْٚٞ.

  ايًػ١ ايعضب١ٝ. إىلجيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .8

 دضا٤اتاإل: 

أٚ عٔ ايعُالت ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ إىل  اإلؾقاح باإلقضاص /ٜكّٛ املغاؾض )ايكارّ / املػارص(  .1

 . األسذاص ايهضمي١أٚ املعارٕ ايٓؿٝغ١ أٚ ؿاًَٗا  يًتزاٍٚاملاي١ٝ ايكاب١ً  األرٚات
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املعارٕ أٚ ؿاًَٗا  يًتزاٍٚاملاي١ٝ ايكاب١ً  األرٚاتأٚ عٔ ايعُالت اإلؾقاح  اإلقضاص /

 األسذاص ايهضمي١أٚ ايٓؿٝغ١ 

املاي١ٝ  األرٚاتأٚ ت ٜكّٛ املٛظـ اؾُضنٞ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض بايتأنز َٔ ايعُال .9

ضمي١ َع املعًَٛات املقضح عٓٗا األسذاص ايهأٚ املعارٕ ايٓؿٝغ١ أٚ ؿاًَٗا  يًتزاٍٚايكاب١ً 

اؾُاصى ٚتغًِٝ ايعٌُٝ  غتِاالؾقاح اإلقضاص / رخاهلا يف ايٓعاّ اآليٞ ، ٚختِ منٛسز ٚإ

 . بايزخٍٛ / اـضٚز  إىل/ َٔ ايزٚي١   ْغد١ َٔ ايُٓٛسز ٚايغُاح 

املاي١ٝ ايكاب١ً  األرٚاتأٚ عٔ ايعُالت  / اإلؾقاح قضاص٢ ايؾضنات تعب١٦ منٛسز اإلعً .3

 إدضا٤اتاتباع إىل ماؾ١ باإلاألسذاص ايهضمي١ أٚ املعارٕ ايٓؿٝغ١ أٚ ؿاًَٗا  يًتزاٍٚ

 ايتدًٝك اؾُضن١ٝ.

  اؾ١ٗ املدتق١ .إىل  اإلؾقاح اإلقضاص /ٕ تضعٌ َعًَٛات ٚا٥ض اؾُضن١ٝ أع٢ً ايز .0
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ؽًٝك ايطضٚر ايدلٜز١ٜ ايٛاصر٠  إدضا٤ات 10

 :اينٛابط-  

 أٚ تأؽرل٠دٛاط ايغؿض أٚ ايؾدقٞ ٜكزّ فاسب ايعالق١ ايبطاق١ ايؾدق١ٝ  االعترلارعٓز  .1

 ايع١ًُٝ اؾُضن١ٝ . متاّ إل اإلقا١َ

دب االتؿاقٝات ٚ املعاٖزات مبٛأٚ رٚيٝا أٚ قًٝا اعترلار ايغًع ٚاملٛار املُٓٛع١ حيعض   .9

 ايزٚي١ٝ ايٓاؾش٠.

 . املٛاؾكات املطًٛب١ َٔ اؾٗات املدتق١ يًبنا٥ع املكٝز٠ ٜتِ تكزِٜ ايتقاصٜح ٚ  .3

أٚ ايٛثا٥ل ايضزل١ٝ اـاف١ باإلصعاي١ٝ  جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املطايب١ باملغتٓزات ٚ .0

 .ايطضٚر يف ساي١ ايؾو 

ايتدًٝك بٓعاّ إىل نًٝٛ دضاّ  01ٚطْ٘  ٜتذاٚطيدلٜز ٜتِ ؼٌٜٛ اٟ طضر ٜضر عٔ طضٜل ا .0

  ايتذاصٟ. االعترلار

 ٜتِ تٓعِٝ بٝإ مجضنٞ َٛسز ؾُٝع ايطضٚر يهٌ َٔ اؿاالت ايتاي١ٝ: .0

َا ٜعارهلا َٔ عُالت رٍٚ فًػ أٚ ععٛرٟ صٜاٍ  3111ايطضٚر اييت تظٜز قُٝتٗا عٔ  .أ 

  .ايتعإٚ

 ايغًع املكٝز٠. .ب 

 ١.ايغًع سات ايطبٝع١ اـاف .ز 

 املعًك١. األٚماعب االعترلارعٓز  .ر 

إدضا٤ ٚ يًدلٜز ايعارٟ نبٝإ مجضنٞ CN22   ٚCN23تكبٌ مناسز ايتقضٜح ايدلٜزٟ  .7

ٚؾل َعاٜرل املداطض املطبك١ يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ يهٌ َٔ يًطضٚر ايؿشك ٚ املعا١ٜٓ 

  -اؿاالت ايتاي١ٝ:

 . نًٝٛ دضاّ 31ٚطْٗا   ٜتذاٚطايطضٚر اييت ال  .أ 

َا ٜعارهلا َٔ عُالت رٍٚ أٚ صٜاٍ ععٛرٟ ؾُا رٕٚ  3111اييت تهٕٛ قُٝتٗا  ايطضٚر .ب 

  .ايتعإٚفًػ 

صام ٚيبطاقات ايدلٜز١ٜ ٚايضعا٥ٌ ايؾدق١ٝ ْٚؾضات املهؿٛؾني ٚاألااييت ؼٟٛ ايطضٚر  .ز 

 املطبٛع١ اييت ال ؽنع يًضعّٛ اؾُضن١ٝ.

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل ألدٓب١ٝ جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات ا .8
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ؽًٝك ايطضٚر ايدلٜز١ٜ ايٛاصر٠  إدضا٤ات 10

 : ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

 ؾاتٛص٠ يًطضٚر سات ايطابع ايتذاصٟ.  .1

  سات ايطابع ايتذاصٟ.يًطضٚر ؽٗار٠ َٓؾأ  .9

 : املتطًبات- 

 .  ؽعاص ايدلٜزٟ يًطضٚر ايدلٜز١ٜاإل

 دضا٤اتاإل :-  

 . )املؿٛض( ُضنٞاملدًك اؾأٚ َٔ ميجً٘ أٚ  املغتٛصرٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ  .1

 تكزّ مجٝع ايٛثا٥ل ٚ املتطًبات يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. .9

 دزاٍٚاؾُضن١ٝ ع٢ً ايبنا٥ع ٚؾل  "ايضعّٛ"ايدلٜز١ٜ يًنضا٥ب  اإلصعايٝاتؽنع  .3

اؾُاصى املٛسز  "قإْٛ"ْعاّ اؾُضن١ٝ املٛسز٠ اال َا اعتجين مبٛدب أسهاّ  ايتعضٜؿ١

أٟ اتؿاق١ٝ رٚي١ٝ أخض٣ يف أٚ زٍٚ اجملًػ ايٓاؾش٠ االقتقار١ٜ ي االتؿاق١ٝأٚ  يزٍٚ اجملًػ

 .اجملًػ إطاص

ؽنع ايبناع١ يًتؿتٝؿ ٚ املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض  ٚ ٜتِ طباع١ ايبٝإ اؾُضنٞ  .0

 .ايطضٚر / صعاي١ٝإلٚايؿغح عٔ ا املتبع يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ  سغب ْعاّ ايتدًٝك اآليٞ 
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ٓكٌ بٛاعط١ ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜعاي إدضا٤ات 10

 :اينٛابط-  

ايطضٚر َا بني رٍٚ اجملًػ َٔ قبٌ ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع رٕٚ  / اإلصعايٝاتجيٛط ْكٌ  .1

 االْتكاٍ يإلصعايٝات ٚايطضٚر، ؽضٜط١ َا ًٜٞ: إدضا٤اتايتدًٝك عًٝٗا مجضنًٝا ٚ اتباع 

ؽضن١ ايٓكٌ ايغضٜع أٚ  ايؿضع اـال بٗاأٚ ٕ تهٕٛ ؽضن١ ايٓكٌ ايغضٜع أ -أ 

ٕ تهٕٛ ايضخق١ عاص١ٜ َٔ دٗات االختقال بزٍٚ اجملًػ ٚ أا َضخق١ إيٝٗاملٓكٍٛ 

 املؿعٍٛ.

ايطضٚر خينع يًضقاب١  / اإلصعايٝاتا إيٕٝٗ ٜهٕٛ َٛقع ايؾضن١ املٓكٍٛ أ -ب 

اؾُضن١ٝ َٔ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ بزٍٚ اجملًػ ٚبعهػ سيو ٜتِ تؿضٜؼ / تٛفٌٝ 

 يف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ بزٍٚ اجملًػ. ايبناع١ املٓكٛي١ 

ؽدك/ أؽدال بزٍٚ إىل فال َٚضع١ً ايطضٚر َعْٓٛ٘ أ / اإلصعايٝاتٕ تهٕٛ تًو أ -ز 

 اجملًػ.

/ ؽضنات  ؽضن١إىل ١ً فال َٚضعايطضٚر َعْٓٛ٘ أ / اإلصعايٝاتٕ تهٕٛ تًو أ -ر 

  .بزٍٚ اجملًػ

 .نًٝٛ دضاّ 01ٚطْٗا  ٜتذاٚطايطضٚر اييت ال  / اإلصعايٝات -ٙ 

َا ٜعارهلا أٚ صٜاٍ ععٛرٟ  1111ايطضٚر اييت ال تظٜز قُٝتٗا املكزص٠ عٔ  ٚ يٝاتاإلصعا -ٚ 

 .ايتعإَٚٔ عُالت رٍٚ فًػ 

 / اإلصعايٝاتمُإ َقضيف عاّ ينُإ ٚفٍٛ أٚ ٕ ٜتِ تكزِٜ نؿاي١ ْكز١ٜ أ -ط 

 َكقزٖا ايٓٗا٥ٞ.إىل ايطضٚر 

تدًٝك عًٝٗا ٚتٓعِٝ بٝإ االْتكاٍ ٚجيب اي إدضا٤اتايطضٚر يٓعاّ ٚ / اإلصعايٝاتال ؽنع  .9

 -يهٌ َٔ اؿاالت ايتاي١ٝ: األٍٚمجضنٞ َٛسز يف املٓؿش 

 . نًٝٛ دضاّ 01ٚطٕ ايطضر ايدلٜزٟ   ٜتذاٚطايطضٚر اييت  / اإلصعايٝات / ايبنا٥ع -أ 

َا ٜعارهلا َٔ عُالت رٍٚ فًػ أٚ صٜاٍ ععٛرٟ  1111ايطضٚر اييت تظٜز قُٝتٗا عٔ  -ب 

 .ايتعإٚ

 ايغًع املكٝز٠. -ز 

 سات ايطبٝع١ اـاف١. ايغًع -ر 
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ٓكٌ بٛاعط١ ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜعاي إدضا٤ات 10

ميهٔ يؾضنات ايٓكٌ ايغضٜع ايكٝاّ بأعُاٍ ايتدًٝك عٔ ايبنا٥ع املٓكٛي١ بٛاعطتٗا  .3

َٔ نٌ رٚي١ عنٛ  إراص٠ اؾُاصىؽضٜط١ إٔ تؿٞ مبتطًبات ايتدًٝك اؾُضنٞ َٔ 

نٌ رٚي١  يفْع١ُ املعٍُٛ بٗا سغب األتب ؽًٝك مجضنٞ َهتؿٜٛض أٚ باجملًػ ، 

 .  َٔ رٍٚ اجملًػ

ايتدًٝك )ٚ نُا ٚصرت بٗشا ايزيٌٝ( عٔ  إدضا٤اتتتبع ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع مجٝع  .0

يف املٓاطل اؿض٠ ٚ  ٜزاعايتقزٜض ٚ اإل إعار٠ٚ ايتقزٜض ٚ  االعترلارماع اؾُضن١ٝ )ٚاأل

 / اإلصعايٝاتاملغتٛرعات اؾُضن١ٝ .. اخل( ٚسيو عٓز صغب١ املغتٛصر بايتدًٝك عٔ 

 ايطضٚر يف رٍٚ اجملًػ.

ؽضاف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ إال ؼت أخض٣ إإىل ْكًٗا َٔ ؽاس١ٓ أٚ ٟ بناع١ ال جيٛط تؿضٜؼ أ .0

 اييت تكع مُٔ ايٓطام اؾػضايف يزٍٚ اجملًػ.

 -ٕ ٜهٕٛ طًب االْتكاٍ َتنُٓا املعًَٛات ايتاي١ٝ:أ .0

 صقِ ايؾاس١ٓ. -أ 

، ٚ إسا َا ايدلٜز١ٜ ٚ ٚطْٗا االمجايٞ  / ايطضٚر ايدلٜز١ٜ اإلصعايٝات / ْٛاع ايبنا٥عأ -ب 

 ٕ تشنض بتغُٝتٗا اؿكٝك١ٝ.ناْت َكٝز٠ جيب أ

 صقاَٗا.عزر ايطضٚر ٚ ايكطع ٚ ٚفـ أغًؿتٗا ٚ عالَاتٗا ٚ أ -ز 

 .إيٝ٘اعِ ايؾاسٔ ٚ اعِ املضعٌ  -ر 

 املٛا٧ْ / املطاصات اييت ؽشٓت َٓٗا ايبناع١. -ٙ 

َٔ ميجًٗا َغؤٚيني عٔ ايٓكك يف عزر أٚ ٚنًٝٗا أٚ تهٕٛ ؽضن١ ايٓكٌ ايغضٜع  .7

ايطضٚر يف ايؾضن١ املٓكٍٛ  / اإلصعايٝاتسني اعتالّ إىل قتٜٛاتٗا يف أٚ ايطضٚر أٚ ع ايكط

 ا ايبناع١ ٚ اييت تكع ؼت االؽضاف اؾُضنٞ َٔ قبٌ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ.إيٝٗ

 ايؾاس١ٓ.أٚ يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ ؾٛص ٚفٍٛ ايطا٥ض٠ )املٓاؾٝغت( جيب تكزِٜ بٝإ محٛي١  .8

را٥ض٠ إىل ايطضٚر املضار ْكًٗا َٔ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ  / صعايٝاتاإلاْتكاٍ  بٝإجيب تٓعِٝ  .9

 َغتٛرع مجضنٞ بزٍٚ اجملًػ.أٚ خض٣ مجضن١ٝ أ

 ٜتذاٚطٕ ضن١ ايٓكٌ باػاٙ اؿزٚر ايدل١ٜ أايؾاس١ٓ ايتابع١ يؾ / حيعض ع٢ً ايٓاقٌ .11

 ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ .

 يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ. ْٚٝاإيهذلٚ طًب االْتكاٍ )املٓاؾٝغت( جيٛط تكزِٜ بٝإ اؿُٛي١  .11



09 

 

 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ٓكٌ بٛاعط١ ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜعاي إدضا٤ات 10

ف١ًٝ املقزق١ َٔ بٝإ اؿُٛي١ ات ايٓكٌ ايغضٜع تكزِٜ ايٓغد١ األجيب ع٢ً ؽضن .19

االْتكاٍ ايشٟ مت اعتُارٙ َٔ قبٌ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ يف بًز  ٚ بٝإ)املٓاؾٝغت( ايقارص 

يػاٜات تغزٜز ايكٝٛر  األٍٚايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ مبٓؿش ايزخٍٛ إىل املكقز ٚ تكزميٗا 

 اينُاْات.ٚ

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .13

 ٕ تتٛؾض يف ايؾاس١ٓ املٛافؿات ايتاي١ٝ:جيب أ .10

 إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى سادظ بني غضؾ١ ايغا٥ل ٚفٓزٚم اؿُٛي١. -أ 

ُضن١ٝ األختاّ اؾأٚ عزّ إَها١ْٝ إخضاز أٟ بنا٥ع َٔ اؾظ٤ املجبت عًٝ٘ ايضفال  -ب 

 رٕٚ نغضٖا.أٚ إرخاهلا ؾٝ٘ رٕٚ إٔ ٜذلى سيو آثاص عبح ٚامش١ أٚ 

 إٔ ال ؼتٟٛ ع٢ً ؾضاغات خؿ١ٝ سٝح ميهٔ إخؿا٤ أٟ بنا٥ع ؾٝٗا. -ز 

إٔ تهٕٛ أصم١ٝ فٓزٚم اؿُٛي١ ٚ دٛاْب٘ َجبت١ ع٢ً ٖٝهٌ ايغٝاص٠ بؾهٌ ال  -ر 

 ميهٔ ؾقً٘ إال َٔ ايزاخٌ.

سز ٚ فٗظ بكؿٌ ميهٔ ٚمع اـتِ سات باب ٚا سا١ٜٚصعاي١ٝ راخٌ إٔ تهٕٛ اإل -ٙ 

 اؾُضنٞ عًٝ٘ ٚ ٜغذٌ صقِ اـتِ يف ايبٝإ اؾُضنٞ.

 -جيب إٔ تتٛؾض بايضفال ٚاألختاّ اؾُضن١ٝ ايؾضٚط ايتاي١ٝ : .10

بالعتٝه١ٝ ؼٍٛ رٕٚ تعضم٘ يًهغض أٚ إٔ ٜهٕٛ َقٓٛعًا َٔ َار٠ ق١ٜٛ َعز١ْٝ  -أ 

 ايتًـ بؿعٌ عٛاٌَ ايطبٝع١.أٚ 

 ٜغُشإ بضؤٜت٘ بغٗٛي١. إٔ ٜهٕٛ سا ؽهٌ ٚ سذِ -ب 

 تظٜٚضٙ.أٚ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايقعب تكًٝزٙ  -ز 

 إٔ حيٌُ ن١ًُ )مجاصى( ٚ اعِ ايزٚي١. -ر 

 إٔ حيٌُ أصقاًَا َتغًغ١ً.   -ٙ 

 إٔ ٜهٕٛ َقٓٛع بؾهٌ ال ميهٔ اعتعُاي٘ ألنجض َٔ َض٠ ٚاسز٠. -ٚ 
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ٓكٌ بٛاعط١ ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜعاي إدضا٤ات 10

 -ايؾضٚط ايتاي١ٝ : اؿا١ٜٚأٚ جيب إٔ تتٛؾض يف نب١ٓٝ اؿُٛي١  .10

اـتِ أٚ ١ُ اإلغالم َعز٠ بطضٜك١ ميهٔ تجبٝت ايضفال إٔ تهٕٛ األبٛاب ٚأْع -أ 

 .اؾُضنٞ عًٝٗا بغٗٛي٘

 اعتبزاي٘ َٔ اـاصز.أٚ إٔ ٜهٕٛ دٗاط اإلغالم َضنبًا بؾهٌ ال ميهٔ إطايت٘  -ب 

إٔ ٜهٕٛ ايباب َقًُُا بؾهٌ ال ميهٔ ؾتش٘ رٕٚ خًع ايضفال ٚاألختاّ  -ز 

 اؾُضن١ٝ.

ز ع٢ً ؾتشٗا َٔ اـاصز ٚ ٜتعشص إٔ تهٕٛ ؾتشات ايت١ٜٛٗ َق١ُُ بؾهٌ ال ٜغاع -ر 

 إخضاز ايبنا٥ع َٔ خالهلا.

 إَها١ْٝ ٚمع ايضفال ٚاـتِ اؾُضنٞ بغٗٛي١ ٚؾعاي١ٝ. -ٙ 

 :ٍايٛثا٥ل املطًٛب١ يف ع١ًُٝ إعزار طًب االْتكا- 

 بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( ايٛاصر.

 دضا٤اتاإل :- 

ض٠ اؾُضن١ٝ يف املٓؿش ايزا٥إىل تكّٛ ؽضن١ ايٓكٌ ايغضٜع بتكزِٜ َٓاؾٝغت ايٛفٍٛ  .1

 .األٍٚ

 ايطضٚر املطًٛب ْكًٗا. / اإلصعايٝاتتكّٛ ايؾضن١ بؿضط ٚ ػُٝع  .9

يهٌ بٛيٝق١ ؽشٔ ٚتكزمي٘  إيهذلْٚٝاتكّٛ ؽضن١ ايٓكٌ ايغضٜع بتكزِٜ بٝإ ْكٌ  .3

ايطضٚر املطًٛب ْكًٗا مبٛدب َٓاؾٝغت  / اإلصعايٝاتيًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ ٚسيو عٔ 

 ايٛفٍٛ.

ايبٝإ اؾُضنٞ  بتٓعِٝ ٚصبط بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( ايقارص مبٛدب تكّٛ ايؾضن١ .0

 رٍٚ اجملًػ. إطاصاملٛسز املتؿل عًٝ٘ يف 

ايطضٚر يًتؿتٝؿ ٚ املعا١ٜٓ ٚؾكا ملعاٜرل املداطض ٜٚكّٛ َٛظـ  / اإلصعايٝاتؽنع  .0

قِ ايطضٚر ٚ تضفٝك ٚع١ًٝ ايٓكٌ ٚتغذٌٝ ص / اإلصعايٝاتاؾُاصى املدتك بايتشكل َٔ 

 اسٕ اـضٚز.  إفزاصايضفال اؾُضنٞ ع٢ً بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت(، ٚ

ا )د١ٗ املكقز( إيٝٗاملٓكٍٛ   ٜزاعَٓطك١ اإلأٚ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ إىل عٓز ٚفٍٛ ايؾاس١ٓ  .0

ٜكّٛ املٛظـ املدتك باـتِ ٚايتقزٜل ع٢ً بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( بعز ايتأنز َٔ 

 عال١َ ايضفال اؾُضنٞ.
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 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 ٓكٌ بٛاعط١ ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜعاي إدضا٤ات 10

ٜات تغزٜز ايكٝٛر ٚاينُاْات تكّٛ ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع بتكزِٜ ايٓغد١ يػا .7

املقزق١ َٔ بٝإ اؿُٛي١ )املٓاؾٝغت( ايقارص ايشٟ مت اعتُارٙ َٔ قبٌ املٛظـ املدتك 

ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ مبٓؿش ايزخٍٛ إىل بايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ يف بًز املكقز ٚ تكزميٗا 

 .األٍٚ
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 ـايٛفـــــــ صَظ ايتبٜٛب

 عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ  اإلؾضازاينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ صر  10

 :اينٛابط-  

املعًك١ يًضعّٛ ٚ  يألٚماععٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ  اإلؾضازجيٛط صر اينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ  .1

 . األخض٣اينُاْات املكز١َ عٔ ايٛثا٥ل ٚ مجٝع اؿاالت 

أٟ ؽدك آخض َت٢ أثبت أٚ ١ ْؿػ املغتٛصر ايشٟ ٚصرت بازل٘ ايبناعإىل ٜعار اينُإ  .9

 يزا٥ض٠ اؾُاصى أسكٝت٘ باينُإ.

 يألٚماععٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ  بضر اينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ اإلؾضازٜهٕٛ تكزِٜ املطايب١  .3

 ّٜٛ( َٔ تاصٜذ ايبٝإ اؾُضنٞ . 91املعًك١ يًضعّٛ خالٍ َز٠  ثالث١ أؽٗض )

املزر  اْتٗا٤عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ بعز  طايب١ بضر اينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ اإلؾضازال تكبٌ امل .0

 احملزر٠ يًنُإ .

َٜٛا(  91ثالث١ أؽٗض ) تتذاٚطجيٛط ايتكزّ بطًب متزٜز امل١ًٗ احملزر٠ يًُطايب١ يؿذل٠ ال  .0

ٕ ٜهٕٛ ايتُزٜز ملض٠ َٜٛا( ع٢ً أ 91 األٚىلاملز٠ ايغابك١ )ايجالث١ أؽٗض  اْتٗا٤أخض٣ قبٌ 

  ٚاسز٠ ؾكط.

عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ ٚ املكز١َ عٔ ايٛثا٥ل  اينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ اإلؾضازطايب١ بضر تتِ امل .0

ماع َٔ تاصٜذ ايبٝإ َٚع ايبٝإ اؾُضنٞ يهٌ ٚمع َٔ األ إصؾاقٗااييت جيب 

 . غرل قاب١ً يًتُزٜز ّٜٛ(  91ثالث١ أؽٗض ) تتذاٚطال ز٠ ملاؾُضنٞ 
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 ـايٛفـــــــ صَظ ايتبٜٛب

 عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ  اإلؾضازاينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ صر  10

املؤقت  اإلرخاٍْات املقضؾ١ٝ يٛمع عٔ اينُا اإلؾضازتتِ املطايب١ بضر اينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ  .7

 ثباتات ايتاي١ٝ :إسز٣ اإلٜٚهٕٛ تكزِٜ املطايب١ َٔ تاصٜذ 

ايتقزٜض كت١َٛ ٚ َٛقع١ َٔ املٛظـ اؾُضنٞ املدتك يف  إعار٠ْغد١ َٔ بٝإ  .أ 

 سز٣ رٍٚ اجملًػ. ُضنٞ مبا ٜؿٝز خضٚز ايبناع١ َٔ إَضنظ اـضٚز اؾ

َٛقع١ َٔ املٛظـ اؾُضنٞ املدتك مبا  ايتقزٜض كت١َٛ ٚ إعار٠ْغد١ َٔ بٝإ  .ب 

 ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١ يًُٓطك١ اؿض٠.

  املداطٕ ٚاملغتٛرعات اؾُضن١ٝ.أٚ اؿض٠  األعٛاماملٓاطل ٚ إىل ْغد١ َٔ بٝإ ايعبٛص  .ز 

َا ٜجبت ايتدًٝك عًٝٗا بٛمعٗا يف االعتٗالى احملًٞ أٚ  االعترلارْغد١ َٔ بٝإ  .ر 

 . ٚرؾع اينضٜب١ اؾُضن١ٝ املغتشك١

ؽٗار٠ إبضا٤ َقزق١ َٔ ايغًطات املدتق١ يف بًز املكقز مبا ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١  .ٙ 

 ا.إيٝٗاملعار تقزٜضٖا 

ٚ ٜهٕٛ عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ يٛمع ايعبٛص ،  اإلؾضازتتِ املطايب١ بضر اينُاْات ٚ  .8

 ثباتات ايتاي١ٝ:اإل سزتكزِٜ املطايب١ َٔ تاصٜذ أ

١ َٔ املٛظـ اؾُضنٞ املدتك يف َضنظ ْغد١ َٔ بٝإ ايعبٛص كت١َٛ َٚٛقع .أ 

  اـضٚز اؾُضنٞ مبا ٜؿٝز خضٚز ايبناع١ َٔ أسز٣ رٍٚ اجملًػ.

ْغد١ َٔ بٝإ ايعبٛص كت١َٛ َٚٛقع١ َٔ املٛظـ اؾُضنٞ املدتك مبا ٜؿٝز رخٍٛ  .ب 

  (.ٜزاعاملغتٛرع باملٓطك١ اؿض٠ )اإلإىل ايبناع١ املٓاطل اؿض٠ ْٚغد١ َٔ بٝإ ايعبٛص 

بضا٤ َقزق١ َٔ ايغًطات املدتق١ يف بًز املكقز مبا ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١ ؽٗار٠ إ .ز 

 ا.إيٝٗ
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 ـايٛفـــــــ صَظ ايتبٜٛب

 عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ  اإلؾضازاينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ صر  10

يف املٓاطل  ٜزاععٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ يٛمع اإل اإلؾضازتتِ املطايب١ بضر اينُاْات ٚ  .9

 اؿض٠، ٜٚهٕٛ تكزِٜ املطايب١ َٔ تاصٜذ اسز االثباتات ايتاي١ٝ: األعٛامٚ

١ َٔ املٛظـ اؾُضنٞ املدتك مبا ٜؿٝز رخٍٛ ْغد١ َٔ بٝإ ايعبٛص كت١َٛ َٚٛقع .أ 

  اؿض٠. األعٛامايبناع١ أسز٣ املٓاطل ٚ 

 باملٓطك١ اؿض٠. ٜزاعْغد١ َٔ بٝإ اإل .ب 

ؽٗار٠ إبضا٤ َقزق١ َٔ ايغًطات املدتق١ يف بًز املكقز مبا ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١   .ز 

 ا.إيٝٗ

يف  ٜزاعاملكز١َ يٛمع اإلعٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ  اإلؾضازتتِ املطايب١ بضر اينُاْات ٚ  .11

ٕ ايؿعًٞ ، ع٢ً أ ٜزاعاملغتٛرعات اؾُضن١ٝ ، ٜٚهٕٛ تكزِٜ املطايب١ َٔ تاصٜذ اإل

اؾُضنٞ املدتّٛ ٚاملٛقع َٔ املٛظـ اؾُضنٞ املدتك  ٜزاعٜكزّ ْغد١ َٔ بٝإ اإل

 املغتٛرع اؾُضنٞ .إىل مبا ٜجبت رخٍٛ ايبناع١ 

عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ املكز١َ عٔ ايغٝاصات  اإلؾضازتتِ املطايب١ بضر اينُاْات ٚ  .11

ّٜٛ( قاب١ً  91غرل املن١ُْٛ بزؾذل َضٚص رٚيٞ خالٍ َز٠ ثالث١ اؽٗض ) األدٓب١ٝايغٝاس١ٝ 

، ٚ ٜهٕٛ تكزِٜ  ٚاسز٠ ؾكطملض٠ ٕ ٜهٕٛ ايتُزٜز ع٢ً أ يًتُزٜز ملز٠ مماث١ً

 ثباتات ايتاي١ٝ : َٔ تاصٜذ أسز اإلاملطايب١ 

 ايغٝاص٠ َٔ َٓؿش اـضٚز ايٓٗا٥ٞ .تكزِٜ َا ٜجبت خضٚز  .أ 

 ؽٗار٠ إبضا٤ َقزق١ َٔ ايغًطات املدتق١ يف بًز املكقز مبا ٜؿٝز رخٍٛ ايغٝاص٠. .ب 

 ٗا يف املٓطك١ اؿض٠.إٜزاععٓز  ٜزاعتكزِٜ بٝإ اإل .ز 

َا ٜجبت ايتدًٝك عًٝٗا بٛمعٗا يف االعتٗالى أٚ  االعترلارتكزِٜ ْغد١ َٔ بٝإ  .ر 

 احملًٞ.



08 

 

 ـايٛفـــــــ صَظ ايتبٜٛب

 عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ  اإلؾضازاينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ صر  10

 االعترلارعٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ يٛمع  اإلؾضازاينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ تتِ املطايب١ بضر  .19

 ايتقزٜض ٜٚهٕٛ تكزِٜ املطايب١  َٔ تاصٜذ  اسز٣ األثباتات ايتاي١ٝ : إعار٠بكقز 

ايتقزٜض كت١َٛ ٚ َٛقع١ َٔ املٛظـ اؾُضنٞ املدتك يف  إعار٠ْغد١ َٔ بٝإ  .أ 

 ز٣ رٍٚ اجملًػ. َضنظ اـضٚز اؾُضنٞ مبا ٜؿٝز خضٚز ايبناع١ َٔ أس

ايتقزٜض كت١َٛ ٚ َٛقع١ َٔ املٛظـ اؾُضنٞ املدتك مبا  إعار٠ْغد١ َٔ بٝإ  .ب 

 ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١ يًُٓطك١ اؿض٠.

املداطٕ ٚاملغتٛرعات أٚ اؿض٠  األعٛاميف املٓاطل ٚ  ٜزاعْغد١ َٔ بٝإ اإل .ز 

 اؾُضن١ٝ.

ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١ ؽٗار٠ إبضا٤ َقزق١ َٔ ايغًطات املدتق١ يف بًز املكقز مبا  .ر 

 ا.إيٝٗاملعار تقزٜضٖا 

  ايًػ١ ايعضب١ٝ.إىل جيٛط يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ طًب تضمج١ ايؿٛاترل / املغتٓزات األدٓب١ٝ  .13

  (:ايتاي١ٝسز٣ ايٛثا٥ل إ) تكزّ ايٛثا٥ل املطًٛب١  

 : املؤقت اإلرخاٍٚمع  .1

  .ايتقزٜض إعار٠بٝإ ْغد١ َٔ   .أ 

املغتٛرعات  املداطٕ ٚأٚ اؿض٠  األعٛامٚ يف املٓاطل  ٜزاعْغد١ َٔ بٝإ اإل .ب 

 اؾُضن١ٝ. 

ٚ رؾع اينضٜب١  ٜجبت ٚمعٗا يف االعتٗالى احملًٞ ايشٟ االعترلارْغد١ َٔ بٝإ  .ز 

 "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ املغتشك١ عًٝٗا . 

ؽٗار٠ إبضا٤ َقزق١ َٔ ايغًطات املدتق١ يف بًز املكقز مبا ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١  .ر 

 ا. إيٝٗاملعار تقزٜضٖا 
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 عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ  اإلؾضازاينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ صر  10

  -ٚمع ايعبٛص : .9

 َٔ بٝإ ايعبٛص .  ْغد١ .أ 

 .يف املٓاطل اؿض٠  ٜزاعيف املٓطك١ اؿض٠ يف ساي١ اإل  ٜزاعاإلْغد١ َٔ بٝإ  .ب 

ؽٗار٠ إبضا٤ َقزق١ َٔ ايغًطات املدتق١ يف بًز املكقز مبا ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١  .ز 

 ا.إيٝٗ

ع اينضٜب١ ٚ رؾ ٜجبت ٚمعٗا يف االعتٗالى احملًٞ ايشٟ االعترلارَٔ بٝإ ْغد١  .ر 

 ١ املغتشك١ عًٝٗا . "ايضعّٛ" اؾُضنٝ

  -ٚمع االْتكاٍ بٛاعط١ ؽضنات ايٓكٌ ايغضٜع: .3

 .ايبٝإ اؾُضنٞ ْغد١ َقزق١ َٔ  .أ 

  -يف املٓاطل اؿض٠ : ٜزاعٚمع اإل .0

 املٓاطل اؿض٠ .إىل َٔ بٝإ ايعبٛص يف ساي١ ايعبٛص  ْغد١ .أ 

 اجملًػ .  خاصز رٍٚإىل ْغد١ َٔ بٝإ ايعبٛص يف ساي١ ايعبٛص  .ب 

 .اؿض٠  األعٛاميف املٓاطل ٚ   ٜزاعاإلْغد١ َٔ بٝإ  .ز 

ٚ رؾع اينضٜب١  ٜجبت ٚمعٗا يف االعتٗالى احملًٞ ايشٟ االعترلارَٔ بٝإ ْغد١  .ر 

 "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ املغتشك١ عًٝٗا . 

ؽٗار٠ إبضا٤ َقزق١ َٔ ايغًطات املدتق١ يف بًز املكقز مبا ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١  .ٙ 

 .ا إيٝٗ

  -: املغتٛرعات اؾُضن١ٝيف  ٜزاعاإل ٚمع .0

َغتٛرعات مجضن١ٝ إىل ايتقزٜض  إعار٠ايتقزٜض يف ساي١  إعار٠َٔ بٝإ  ْغد١ .أ 

 أخض٣

  املٓاطل اؿض٠إىل ايتقزٜض  إعار٠ايتقزٜض يف ساي١  إعار٠َٔ بٝإ  ْغد١ .ب 

 .خاصز رٍٚ اجملًػ إىل ايتقزٜض  إعار٠ايتقزٜض يف ساي١  إعار٠َٔ بٝإ  ْغد١ .ز 

ٚ رؾع اينضٜب١  ٜجبت ٚمعٗا يف االعتٗالى احملًٞ ايشٟ االعترلاربٝإ  َْٔغد١  .ر 

 املغتشك١ عًٝٗا .  "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ

  .ؽٗار٠ إبضا٤ َقزق١ َٔ ايغًطات املدتق١ يف بًز املكقز مبا ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١  .ٙ 
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  -ايقٓاعٞ : اإلعؿا٤ .0

 ايقٓاعٞ . اإلعؿا٤منٛسز  .أ 

 ايقٓاعٞ . اإلعؿا٤قضاص  .ب 

 ايتقزٜض: إعار٠بكقز  االعترلار .7

 ايتقزٜض.  إعار٠ْغد١ َٔ بٝإ  .أ 

املداطٕ ٚ املغتٛرعات أٚ اؿض٠  األعٛاميف املٓاطل ٚ  ٜزاعْغد١ َٔ بٝإ اإل .ب 

 اؾُضن١ٝ. 

ؽٗار٠ إبضا٤ َقزق١ َٔ ايغًطات املدتق١ يف بًز املكقز مبا ٜؿٝز رخٍٛ ايبناع١   .ز 

 ا.إيٝٗاملعار تقزٜضٖا 

 دضا٤اتاإل:- 

أٚ عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ إلراص٠ اؾُاصى  اإلؾضازر اينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ تكزِٜ طًب يض .1

 . األٍَٚٓؿش ايزخٍٛ 

 املعًك١. األٚماع/  تكزِٜ ايٛثا٥ل املطًٛب١ سغب نٌ ساي١ .9

عٔ اينُاْات املقضؾ١ٝ بعز ايتأنز َٔ ناؾ١  اإلؾضازٜتِ صر اينُاْات ايٓكز١ٜ ٚ  .3

 املغتٓزات ايالط١َ  ٚتطابل املعًَٛات.
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 املغتٛرعات اؾُضن١ٝ )اـاف١( 01

 ايتعضٜؿات 

ايبٓا٤ ايشٟ تٛرع ؾٝ٘ ايبنا٥ع ؿغاب َايو املغتٛرع اـال ؼت أٚ : املهإ املغتٛرع اـال

اؾُضن١ٝ ٚؾكًا ألسهاّ يًنضا٥ب "ايضعّٛ" إؽضاف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ يف ٚمع َعًل 

 اؾُاصى . ْعاّ " قإْٛ"

ايبنا٥ع ايعا٥ز٠  إٜزاعاالعتباصٟ ايشٟ ٜتٛىل أٚ : ايؾدك ايطبٝعٞ َايو املغتٛرع اـال

 ًَهٝتٗا ي٘ يكا٤ اينُاْات ٚايضعّٛ املكضص٠، ٚسيو ؼت إؽضاف  ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١.

١ ٚاييت ع٢ً املغتٛرعات اـافٚايضقاب١ : اؾ١ٗ املهًؿ١ باإلؽضاف راص٠ اؾُضن١ٝ املدتق١اإل

 اؾُضن١ٝ  يًبنا٥ع املٛرع١ يف ٖشٙ املغتٛرعات. دضا٤اتاإل إمتاّ ٜضخك ؾٝٗا 

راص٠ املغتٛرع ٚ ني َٔ قبٌ َايو املغتٛرع اـال إلاألؽدال املعٝٓأٚ ايؾدك  أَني املغتٛرع:

 املعتُز٠ أزلاؤِٖ صزلًٝا َٔ قبٌ ايزا٥ض٠  اؾُضن١ٝ املدتق١. 

 :ايؾضٚط 

ال قاط بغٛص َٔ مجٝع اؾٗات ٚي٘ َزاخٌ ٚابٛاب ص٥ٝغ١ٝ إٔ ٜهٕٛ املغتٛرع اـ .1

 خاف١ ٚتهٕٛ ؼت اؽضاف اؾُاصى.

 اؾُضن١ٝ دضا٤اتاإل إمتاّ إٔ ٜتٛاؾض باملغتٛرع اـال َغاسات ٚ َضاؾل ميهٔ بٗا  .9

 إٔ ٜتٛاؾض باملغتٛرع اـال االؽذلاطات األ١َٝٓ ايآلط١َ. .3

 ٚ َعزات ٚ َتطًبات ايغال١َ ايعا١َ. إٔ ٜهٕٛ املغتٛرع اـال فٗظ بهاؾ١ اـزَات .0

ايبنا٥ع سات ايطبٝع١ اـاف١ جيب إٔ ٜهٕٛ املغتٛرع َعزًا إعزارًا خافًا  ٜزاعإل .0

نإٔ ٜهٕٛ فٗظًا بأدٗظ٠ تدلٜز يف ساٍ (ٗا سغب طبٝعتٗا َٚتطًبات ؽظٜٓٗا، ٜزاعإل

 .)بنا٥ع تتطًب طبٝعتٗا إٔ ؽَظٕ َدلر٠...إخل إٜزاع

 ؾُضن١ٝ املدتق١ اييت عتتٛىل اإلؽضاف ع٢ً املغتٛرع.  ٜتِ ؼزٜز ايزا٥ض٠ ا .0

أٚ جيٛط بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ َايو املغتٛرع اـال ٚ مبٛاؾك١ اؾُاصى تٛعع١ املغتٛرع  .7

اإلطاي١ ؽضٜط١ َضاعا٠ أٟ َٔ اينٛابط أٚ إدضا٤ تعزٜالت ع٢ً املٓؾآت ؾٝ٘ عٛا٤ بايظٜار٠ 

 ايالط١َ هلشٙ ايػا١ٜ ٚؾكًا ملا ٚصر أعالٙ.



79 

 

 ايٛفــــــــ صَظ ايتبٜٛب

 املغتٛرعات اؾُضن١ٝ )اـاف١( 01

أٚ تٛدب ع٢ً َايو املغتٛرع اـال، قبٌ َباؽض٠ ايعٌُ االيتظاّ بتكزِٜ نؿاي١ ْكز١ٜ ٜ .8

خزَات أخض٣ ٚايػضاَات أٚ مُإ َقضيف مُاًْا يًنضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ ٚأٟ بزالت 

يف ساٍ ؼككٗا ع٢ً ايبنا٥ع املٛرع١ يف املغتٛرع اـال، ٚ ميهٔ إلراص٠ اؾُاصى 

اينُإ املقضيف مبا ٜتٓاعب َع ق١ُٝ ايبنا٥ع املٛرع١ أٚ ١ ؼزٜز ق١ُٝ ايهؿاي١ ايٓكزٜ

 باملغتٛرع.

 ٗا يف املغتٛرعات اـاف١:إٜزاعايبنا٥ع املُٓٛع  .9

 املٛار املُٓٛع١ ٚؾكًا يًكٛا٥ِ اييت تقزص بشيو. .أ 

املتؿذضات ٚاألعًش١ ٚايشخا٥ض ٚاملٛار املُاث١ً هلا َا مل ٜهٔ املغتٛرع َضخك ي٘ بشيو َٔ  .ب 

 ١.اؾٗات املدتق

 املٛار املؾع١. .ز 

ٚاملعاٖزات ايزٚي١ٝ  يالتؿاقٝات اـامع١ أٚ قًٝا أٚ ايغًع املُٓٛع١ رٚيٝا  إٜزاعالجيٛط  .ر 

املدايؿ١ يًُٛافؿات  أٚ ايٓاؾش٠ ٚاألْع١ُ احمل١ًٝ ٚنشيو ايغًع املكًز٠ ٚاملػؾٛؽ١ 

 سكٛم املًه١ٝ ايؿهض١ٜ.أٚ املعتُز٠ 

 املدزصات ع٢ً اختالف أْٛاعٗا. .ٙ 

 َٓؾؤٖا بًز تكضص َكاطعت٘ اقتقارًٜا. ايبنا٥ع اييت .ٚ 

 ايبنا٥ع ايؿضط )ايغا٥ب١( َا مل ٜهٔ املغتٛرع َعزًا يشيو. .ط 

 املٓت١ٝٗ فالسٝتٗا.أٚ ايؿاعز٠ أٚ ايبنا٥ع ايتايؿ١  .ح 

 .أٟ بنا٥ع ؼزرٖا إراص٠ اؾُاصى بكضاص َٔ املزٜض ايعاّ .ط 

املٛرع١ يف املغتٛرعات ( ٜغُح ببكا٤ ايبنا٥ع 9َع َضاعا٠ َا ٚصر بايؿكض٠ )ح( َٔ اينابط ) .11

ّٜٛ( ٚجيزر مبزر مماث١ً ال تظٜز عٔ ثالخ عٓٛات ٚ تهٕٛ اينضا٥ب  300اـاف١ ملز٠ ع١ٓ )

 املز٠. اْتٗا٤"ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ َغتشك١ ايغزار بعز 

جيٛط اْتكاٍ ايبنا٥ع بني املغتٛرعات اؾُضن١ٝ يف رٍٚ اجملًػ مبٛدب بٝإ اعترلار  .11

بُٝٓا ٜهٕٛ خضٚز ايبنا٥ع َٔ املغتٛرع سغب ايٛمع  (اعإٜزاملغتٛرع اؾُضنٞ )إىل 

ايبناع١ َضؾكا ب٘ ناؾ١ املغتٓزات اـاف١ بايبناع١ بعز  إيٝ٘اؾُضنٞ ايشٟ عتؤٍٚ 

أٚ ايبناع١ املٓتك١ً ٚ مبٛدب نؿاي١ ْكز١ٜ  إيٝ٘اؿقٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ املغتٛرع املضعٌ 

 غتشك١ عًٝٗا.مُإ َقضيف مبا ٜعارٍ  اينضا٥ب "ايضعّٛ " اؾُضن١ٝ امل

 "قإْْٛعاّ "يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ إٔ تكّٛ مبعا١ٜٓ ايبنا٥ع ٚؾكًا ألسهاّ  .19

 اؾُاصى املٛسز. 
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اـًٝذٞ ٜتِ ايتدًٝك  ايتعإٚايبنا٥ع اييت ٜتِ إخضادٗا َٔ املغتٛرع ألٟ َٔ رٍٚ فًػ  .13

ّ" اؾُضن١ٝ عًٝٗا مجضنًٝا بايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ ٚتغتٛؾ٢ عٓٗا اينضا٥ب "ايضعٛ

ٚايتعًُٝات اؾُضن١ٝ املطبك١ يف تًو ايزٚي١  دضا٤اتاإلاملغتشك١ ٚتطبل عًٝٗا ناؾ١ 

 .األٚىلٚسيو عُاًل مببزأ ْكط١ ايزخٍٛ 

إسا ظٗض أٟ اختالف عٓز اإلرخاٍ يًُغتٛرع بني ٚاقع ايبنا٥ع ٚايبٝإ اؾُضنٞ ٚايٛثا٥ل  .10

املدًك أٚ َٔ ميجً٘ أٚ غتٛرع اـال املضؾك١ ب٘ ؾٝٓعِ قنض مبط بشيو َّٛقع َٔ َايو امل

اؾُضنٞ )املؿٛض( َٔ قبً٘ َٚٛظـ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ ، ٜٚضعٌ ملزٜض ايزا٥ض٠ 

 ايالط١َ ٚ سغب ٚاقع اؿاٍ. دضا٤اتاإلاؾُضن١ٝ املدتق١ الؽاس 

ملٛظؿٞ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ اؿل يف رخٍٛ املغتٛرعات يتٓؿٝش املٗاّ املٛن١ً  .10

أٚ ِ ، نُا جيٛط هلِ ايطًب َٔ َايو املغتٛرع اـال ْكٌ ايبنا٥ع راخٌ املغتٛرع إيٝٗ

 طًب إعار٠ تضتٝب ايبنا٥ع إسا رعت اينضٚص٠ يشيو. 

ٜغُح بايتدًٝك اؾُضنٞ ع٢ً ايبنا٥ع املدظ١ْ باملغتٛرعات اـاف١ مبٛدب بٝاْات  .10

صى املٛسز يزٍٚ اؾُا "قإْْٛعاّ "اؾُضن١ٝ ٚؾل أسهاّ  األٚماعمجضن١ٝ ٚيهاؾ١ 

 اجملًػ ٚايتعًُٝات ايقارص٠ بؾأْٗا.

إؿام خغاص٠ باإلٜضارات إىل ٕ ال تؤرٟ ٖشٙ ايتذظ١٥ ٛط ػظ١٥ األفٓاف ايٛاصر٠ ؽضٜط١ أجي .17

 اؾُضن١ٝ .

َٔ ميجً٘ قاْْٛا ٚمبٛاؾك١ َزٜض ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ أٚ حيل ملايو املغتٛرع اـال  .18

الط١َ ؿؿعٗا ٚت٦ٝٗتٗا يًبٝع ع٢ً  إدضا٤اتأٟ أٚ سظَٗا أٚ ٖا ؾضطأٚ ايكٝاّ بتٓغٝل ايبناع١ 

 ـغاص٠ يف اإلٜضارات اؾُضن١ٝ. دضا٤اتاإلإٔ ال تؤرٟ ٖشٙ 

 ال جيٛط ؽظٜٔ أ١ٜ بنا٥ع باملغتٛرع عزا تًو اييت ميًهٗا َايو املغتٛرع اـال. .19

 األسهاّل عًٝٗا إسا مل تغشب ايبنا٥ع املٛرع١ َٔ املغتٛرعات خالٍ املز٠ احملزر٠ ، ٜطب .91

 اؾُاصى املٛسز يزٍٚ اجملًػ ٚ ايتعًُٝات ايقارص٠ بؾأْٗا. "قإْْٛعاّ "ايٛاصر٠ يف 

ايبنا٥ع اييت ٜتٓاطٍ عٓٗا َايهٗا بإقضاص نتابٞ َٓ٘ ٚبعز َٛاؾك١ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ ٜتِ  .91

عًُٝات اؾُاصى املٛسز يزٍٚ اجملًػ ٚايت "قإْْٛعاّ "بٝعٗا باملظار ايعًين ٚؾكًا ألسهاّ 

 ايقارص٠ بؾأْٗا.

 ٗا.إٜزاعع٢ً َايو املغتٛرع اـال تكزِٜ نؾؿًا بايبنا٥ع اييت اْكنت ١ًَٗ  .99

املغتٛرعات اـاف١ ملعا١ٜٓ إىل َٔ ميجً٘ قاْْٛا ايزخٍٛ أٚ جيٛط ملايو املغتٛرع اـال  .93

 بنا٥ع٘ ٚسيو عنٛص َٛظـ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١.

عٝٓات َٔ ايبناع١ عٓز االقتنا٤ ٚمبٛاؾك١ ايزا٥ض٠ حيل ملايو املغتٛرع اـال أخش  .90

اؾُضن١ٝ  دضا٤اتاإلٚبإؽضاؾٗا ، ع٢ً إٔ ٜتِ ايتدًٝك عًٝٗا مبٛدب  اؾُضن١ٝ املدتق١

 املتبع١.
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إُٖاٍ بعز رخٍٛ ايبناع١ يًُغتٛرع َٔ َايو أٚ إسا ؿل تًـ بايبناع١ ْتٝذ١ ققٛص  .90

٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ  تغتشل ع٢ً ق١ُٝ َٔ ميجً٘ قاْْٛا ، ؾإٕ اينضاأٚ املغتٛرع اـال 

 "قإْْٛعاّ "ايبناع١ َٔ تاصٜذ رخٛهلا، ع٢ً إٔ ٜتِ ايتقضف بايبناع١ ٚؾكا  ألسهاّ 

 اؾُاصى املٛسز .  

َع َضاعا٠ اسهاّ ايتٗضٜب اؾُضنٞ ، إسا ؾكزت ايبناع١ َٔ املغتٛرع   ألٟ عبب نإ  .90

اينضا٥ب "ايضعّٛ " اؾُضن١ٝ ٚناؾ١ ؾإْ٘ ٜتٛدب ع٢ً َايو املغتٛرع اـال رؾع ناٌَ 

 اؾُاصى بزٍٚ اجملًػ.   "قإْْٛعاّ "ايتهايٝـ ٚايٓؿكات ٚاـزَات ٚايػضاَات ٚؾل أسهاّ 

إعار٠ تضخٝك املغتٛرع اييت أٚ إيػا٤ أٚ اإلراص٠ املضخق١ يًُغتٛرع إٜكاف أٚ يًُزٜض ايعاّ  .97

اؾُاصى  "قإْْٛعاّ "ّ عبل ٚإٔ متت املٛاؾك١ ع٢ً تضخٝقٗا ٚؾكًا ألسهاّ ٚؾل أسها

 بزٍٚ اجملًػ.

املدًك املؿٛض َٔ قبً٘ إٔ ٜطًب أٚ ممجً٘ أٚ تًـ ملايهٗا أٚ اسا تعضمت ايبناع١ ألمضاص  .98

ٗا  اؾُضن١ٝ ٚؾل قُٝتٗا يف اؿاي١ اييت تهٕٛ عًٝٗا ٚقت تغذٌٝ إدضا٤اتَٔ ايزا٥ض٠ اْٗا٤ 

ؾُضنٞ املٛسز ٜٚتِ تؾهٌٝ ا "كإْٛايٓعاّ "اي( َٔ 18ايبٝإ اؾُضنٞ طبكا يًُار٠ )

ؾ١ٓ تتهٕٛ َٔ ممجًني عٔ نٌ َٔ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ ٚ كتك بايك١ُٝ 

َايو ايبناع١ ٚسيو يتزٜٚٔ ايٛاقع١ ٚؼزٜز ْغب١ اينضص، أٚ اؾُضن١ٝ  ٚ اؾ١ٗ املغتجُض٠ 

ِّ تكِٝٝ ايبنا٥ع ٚؾكا يٓك املار٠ ) عًك١ اؾُاصى املٛسز املت "قإْْٛعاّ "( َٔ 01َٚٔ ث

ٗا ٚؾل َا مت إدضا٤اتبايك١ُٝ. أَا يف ساي١ أْ٘ عبل تغذٌٝ بٝإ مجضنٞ يًبناع١ ٜتِ اْٗا٤ 

ايتقضٜح عٓ٘ يف ايبٝإ اؾُضنٞ ٖٚشا االدضا٤ ٜٓطبل ع٢ً ايبناع١ عٛا٤ يف ايغاس١ 

 أٟ َهإ ٜهٕٛ ؼت اؽضاف اؾُاصى.أٚ يف املغتٛرعات أٚ اؾُضن١ٝ 

ؾع صعّٛ ايذلخٝك، ٚصعّٛ ػزٜز ايذلخٝك ايغ١ٜٛٓ جيب ع٢ً َايو املغتٛرع اـال ر .99

 سغبُا تكضصٙ إراص٠ اؾُاصى.

 :ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

 اؾ١ٗ املدتق١.أٚ املٛاؾك١ ع٢ً إقا١َ املغتٛرع َٔ ايٛطٜض  .1

 ايذلاخٝك ايالط١َ إلْؾا٤ املغتٛرع َٔ اؾٗات املدتق١ .  .9

 ػطٞ ناؾ١ األخطاص.تكزِٜ بٛيٝق١ تأَني يًُغتٛرع ٚايبنا٥ع املَدظ١ْ ؾٝ٘، ت .3

 أٟ تضاخٝك أخض٣ تضاٖا اإلراص٠. .0

 دضا٤اتاإل: 

 إٜزاعال ٜتِ تغذٌٝ ايبٝإ اؾُضنٞ إال بعز َٛاؾك١ َايو املغتٛرع اـال بكبٍٛ  .1

 ايبناع١. 
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 املغتٛرعات اؾُضن١ٝ )اـاف١( 01

املدًك اؾُضنٞ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ َايو ايبناع١  .9

ُضنٞ مبجاب١ َٛاؾك١ َٔ إراص٠ اؾُاصى ع٢ً ٜٚعتدل تغذٌٝ ايبٝإ اؾ )املؿٛض( ،

 باملغتٛرع اـال.  ٜزاعاإل

ايبناع١ يف املغتٛرع  إٜزاعجيب ع٢ً َايو املغتٛرع اـال تكزِٜ إؾار٠ بأْ٘ قز مت  .3

 اـال.

ع٢ً َايو املغتٛرع اـال َغو عذالت تتنُٔ ناؾ١ ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات اـاف١  .0

 يبٝاْات اؾُضن١ٝ ٚسؿعٗا ملز٠ مخػ عٓٛات.  بايبنا٥ع املٛرع١ ٚاـاصد١ ٚسغب ا
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 املغتٛرعات اؾُضن١ٝ )ايعا١َ( 11

 ايتعضٜؿات 

ايبٓا٤ ايشٟ تٛرع ؾٝ٘ ايبنا٥ع ؿغاب ايػرل )املغتٛصرٜٔ( ؼت إؽضاف أٚ : املهإ  املغتٛرع ايعاّ

ْعاّ اؾُضن١ٝ ٚؾكًا ألسهاّ عّٛ" يًنضا٥ب "ايضايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ يف ٚمع َعًل 

 اؾُاصى يكا٤ صعّٛ اـزَات املكضص٠ ٚاييت تغتٛؾ٢ َٔ اؾ١ٗ املغتجُض٠.  "قإْٛ"

ايبنا٥ع ايعا٥ز٠ ًَهٝتٗا  إٜزاعاالعتباصٟ ايشٟ ٜتٛىل أٚ : ايؾدك ايطبٝعٞ  اؾ١ٗ املغتجُض٠

إؽضاف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ  يًُغتٛصرٜٔ ٚ مُإ عالَتٗا يكا٤ صعّٛ اـزَات املكضص٠، ٚسيو ؼت

 املدتق١.

: ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املهًؿ١ باإلؽضاف ٚ ايضقاب١ ع٢ً املغتٛرعات ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١

 اؾُضن١ٝ  يًبنا٥ع املٛرع١ يف ٖشٙ املغتٛرعات. دضا٤اتاإل إمتاّ ايعا١َ ٚاييت ٜضخك ؾٝٗا 

١ٗ املغتجُض٠ يإلؽضاف ع٢ً املغتٛرع األؽدال املعٝٓني َٔ قبٌ اؾأٚ ايؾدك  أَني املغتٛرع:

 اؾُضنٞ ايعاّ ٚ املعتُز٠ أزلاؤِٖ صزلًٝا َٔ قبٌ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١.

 :ايؾضٚط 

إٔ ٜهٕٛ املغتٛرع اؾُضنٞ ايعاّ قاط بغٛص َٔ مجٝع اؾٗات ٚي٘ َزاخٌ ٚابٛاب  .1

 ص٥ٝغ١ٝ خاف١ ؼت إؽضاف ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ ٚ اؾ١ٗ املغتجُض٠.

 دضا٤اتاإل إمتاّ ؾض باملغتٛرع اؾُضنٞ ايعاّ َغاسات ٚ َضاؾل ميهٔ بٗا إٔ ٜتٛا .9

 اؾُضن١ٝ.

 إٔ ٜتٛاؾض باملغتٛرع اؾُضنٞ ايعاّ االؽذلاطات األ١َٝٓ ايآلط١َ .  .3

فٗظ بهاؾ١ اـزَات ٚ َعزات ٚ َتطًبات ايغال١َ ايعاّ إٔ ٜهٕٛ املغتٛرع اؾُضنٞ  .0

 ايعا١َ.

بنا٥ع سات طبٝع١ خاف١ ؾٝذب يف ٖشٙ  إٜزاعجُض٠ عٓزَا ٜتنُٔ طًب اؾ١ٗ املغت .0

ايبنا٥ع سغب طبٝعتٗا َٚتطًبات  ٜزاعاؿاي١ إٔ ٜهٕٛ املغتٛرع َعزًا إعزارًا خافًا إل

بنا٥ع تتطًب طبٝعتٗا إٔ  إٜزاعنإٔ ٜهٕٛ فٗظًا بأدٗظ٠ تدلٜز يف ساٍ (ؽظٜٓٗا، 

 .)ؽَظٕ َدلر٠...إخل

 ييت عتتٛىل اإلؽضاف ع٢ً املغتٛرع.  ٜتِ ؼزٜز ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ ا .0
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 املغتٛرعات اؾُضن١ٝ )ايعا١َ( 11

إدضا٤ أٚ جيٛط بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ اؾ١ٗ املغتجُض٠ ٚ مبٛاؾك١ اؾُاصى  تٛعع١ املغتٛرع  .7

اإلطاي١ ؽضٜط١ َضاعا٠ أٟ َٔ اينٛابط ايالط١َ أٚ تعزٜالت ع٢ً املٓؾآت ؾٝ٘ عٛا٤ بايظٜار٠ 

 هلشٙ ايػا١ٜ ٚؾكًا ملا ٚصر أعالٙ.

أٚ جُض٠ ٚقبٌ َباؽض٠ ايعٌُ االيتظاّ بتكزِٜ نؿاي١ ْكز١ٜ ٜتٛدب ع٢ً اؾ١ٗ املغت .8

خزَات أخض٣ أٚ مُإ َقضيف مُاًْا يًنضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ ٚأٟ بزالت 

ٚايػضاَات يف ساٍ ؼككٗا ع٢ً ايبنا٥ع املٛرع١ يف املغتٛرع ايعاّ، ٚ ميهٔ إلراص٠ 

ٜتٓاعب َع ق١ُٝ اينُإ املقضيف مبا أٚ اؾُاصى ؼزٜز ق١ُٝ ايهؿاي١ ايٓكز١ٜ 

 ايبنا٥ع املٛرع١ باملغتٛرع.

تٛؾرل املهاتب ايالط١َ ملٛظؿٞ إراص٠ اؾُاصى ٚػٗٝظٖا باألثاخ ٚايًٛاطّ اينضٚص١ٜ مُٔ  .9

 .سضّ املغتٛرع ايعاّ

 ٗا يف املغتٛرعات اؾُضن١ٝ ايعا١َ:إٜزاعايبنا٥ع املُٓٛع  .11

 املٛار املُٓٛع١ ٚؾكًا يًكٛا٥ِ اييت تقزص بشيو. .أ 

ٚاألعًش١ ٚايشخا٥ض ٚاملٛار املُاث١ً هلا َا مل ٜهٔ املغتٛرع َضخك ي٘ بشيو  املتؿذضات .ب 

 َٔ اؾٗات املدتق١.

 املٛار املؾع١. .ز 

ٚاملعاٖزات  يالتؿاقٝات اـامع١ أٚ قًٝا أٚ ايغًع املُٓٛع١ رٚيٝا  إٜزاعالجيٛط  .ر 

١ املدايؿأٚ ايزٚي١ٝ ايٓاؾش٠ ٚاألْع١ُ احمل١ًٝ ٚنشيو ايغًع املكًز٠ ٚاملػؾٛؽ١ 

 سكٛم املًه١ٝ ايؿهض١ٜ.أٚ يًُٛافؿات  املعتُز٠ 

 املدزصات ع٢ً اختالف أْٛاعٗا. .ٙ 

 ايبنا٥ع اييت َٓؾؤٖا بًز تكضص َكاطعت٘ اقتقارًٜا. .ٚ 

 ايبنا٥ع  ايؿضط )ايغا٥ب١( َا مل ٜهٔ املغتٛرع َعزًا يشيو. .ط 

 املٓت١ٝٗ فالسٝتٗا.أٚ ايؿاعز٠ أٚ ايبنا٥ع ايتايؿ١  .ح 

 صى بكضاص َٔ املزٜض ايعاّ.أٟ بنا٥ع ؼزرٖا إراص٠ اؾُا .ط 

( ٜغُح ببكا٤ ايبنا٥ع املٛرع١ يف 11َع َضاعا٠ َا ٚصر بايؿكض٠ )ح( َٔ اينابط ) .11

ّٜٛ( ٚجيزر مبزر مماث١ً ال تظٜز عٔ ثالخ  300املغتٛرعات اؾُضن١ٝ ملز٠ ع١ٓ )

 املز٠. اْتٗا٤عٓٛات ٚ تهٕٛ اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ َغتشك١ ايغزار بعز 
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 املغتٛرعات اؾُضن١ٝ )ايعا١َ( 11

ٍ ايبنا٥ع بني املغتٛرعات اؾُضن١ٝ يف رٍٚ اجملًػ مبٛدب بٝإ اعترلار جيٛط اْتكا .19

بُٝٓا ٜهٕٛ خضٚز ايبنا٥ع َٔ املغتٛرع سغب  (إٜزاعاملغتٛرع اؾُضنٞ )إىل 

ايبناع١ َضؾكا ب٘ ناؾ١ املغتٓزات اـاف١  إيٝ٘ايٛمع اؾُضنٞ ايشٟ عتؤٍٚ 

ايبناع١ املٓتك١ً ٚ مبٛدب  ٘إيٝبايبناع١  بعز اؿقٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ املغتٛرع املضعٌ 

مُإ َقضيف مبا ٜعارٍ  اينضا٥ب "ايضعّٛ " اؾُضن١ٝ املغتشك١ أٚ نؿاي١ ْكز١ٜ 

 عًٝٗا.

 "قإْْٛعاّ "يًزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ إٔ تكّٛ مبعا١ٜٓ ايبنا٥ع ٚؾكًا ألسهاّ  .13

 اؾُاصى املٛسز.

ٚايبٝإ اؾُضنٞ إسا ظٗض أٟ اختالف عٓز اإلرخاٍ يًُغتٛرع بني ٚاقع ايبنا٥ع  .10

ٚايٛثا٥ل املضؾك١ ب٘ ؾٝٓعِ قنض مبط بشيو َّٛقع َٔ ممجٌ اؾ١ٗ املغتجُض٠ َٚايو 

املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( َٔ قبً٘ َٚٛظـ ايزا٥ض٠ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ايبناع١ 

ايالط١َ  دضا٤اتاإلاؾُضن١ٝ املدتق١ ، ٜٚضعٌ ملزٜض ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ الؽاس 

 اٍ.ٚ سغب ٚاقع اؿ

 .تعٛر ًَه١ٝ ايبنا٥ع املٛرع١ يألؽدال املٓعِ بأزلِٗ ايبٝإ اؾُضنٞ .10

دظ٤ َٓٗا أٚ ( جيٛط ْكٌ ًَه١ٝ ايبناع١ املٛرع١ 90( ٚ اينابط )10َع َضاعا٠ اينابط ) .10

 آخضٜٔ ؽضٜط١ َا ًٜٞ:إىل َٔ قبٌ َايهٗا األفًٞ 

 َٛاؾك١ اؾ١ٗ املغتجُض٠. .أ 

 تٛرع.َٛاؾك١ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ باملغ .ب 

قٝزايبناع٘ بايغذالت بأعِ املايو اؾزٜز ٚتٓتكٌ مجٝع اإليتظاَات املذلتب١ عًٝٗا    .ز 

 ع٢ً املايو اؾزٜز َٔ تاصٜذ تًو املٛاؾك١.

 (.11َضاعا٠ ايؿكض٠ )ر( َٔ اينابط ) .ر 

ملٛظؿٞ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ اؿل يف رخٍٛ املغتٛرعات يتٓؿٝش املٗاّ املٛن١ً  .17

طًب أٚ هلِ ايطًب َٔ اؾ١ٗ املغتجُض٠ ْكٌ ايبنا٥ع راخٌ املغتٛرع  ِ  ، نُا جيٛطإيٝٗ

 إعار٠ تضتٝب ايبنا٥ع إسا رعت اينضٚص٠ يشيو.

املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( َٔ قبًِٗ ايزخٍٛ أٚ َٔ ميجًِٗ  أٚ جيٛط ملايهٞ ايبنا٥ع  .18

املغتٛرعات ايعا١َ ملعا١ٜٓ بنا٥عِٗ ٚسيو عنٛص َٛظـ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ إىل 

 دتق١ ٚممجٌ عٔ اؾ١ٗ املغتجُض٠.امل
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 املغتٛرعات اؾُضن١ٝ )ايعا١َ( 11

املدًك اؾُضنٞ )املؿٛض( أخش عٝٓات َٓٗا أٚ َٔ ميجًِٗ  أٚ حيل ملايهٞ ايبنا٥ع  .19

ٚبإؽضاف اؾ١ٗ املغتجُض٠، ع٢ً إٔ  عٓز االقتنا٤ ٚمبٛاؾك١ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١

 اؾُضن١ٝ املتبع١. دضا٤اتاإلٜتِ ايتدًٝك عًٝٗا مبٛدب 

ُضنٞ ع٢ً ايبنا٥ع املٛرع١ باملغتٛرعات ايعا١َ مبٛدب بٝاْات ٜغُح بايتدًٝك اؾ .91

 اؾُاصى املٛسز. "قإْْٛعاّ "اؾُضن١ٝ ٚؾل أسهاّ  األٚماعمجضن١ٝ ٚيهاؾ١ 

إؿام خغاص٠ باإلٜضارات إىل جيٛط ػظ١٥ األفٓاف ايٛاصر٠ ؽضٜط١ إٔ ال تؤرٟ ٖشٙ ايتذظ١٥  .91

 اؾُضن١ٝ.

املدًقني املؿٛمني َٔ قبًِٗ ٚمبٛاؾك١ َزٜض ايزا٥ض٠ أٚ ممجًِٝٗ أٚ حيل ملايهٞ ايبنا٥ع  .99

الط١َ  إدضا٤اتأٟ أٚ سظَٗا أٚ ؾضطٖا أٚ اؾُضن١ٝ املدتق١ ايكٝاّ بتٓغٝل بنا٥عِٗ 

 ـغاص٠ يف اإلٜضارات اؾُضن١ٝ. دضا٤اتاإلؿؿعٗا ٚت٦ٝٗتٗا يًبٝع ع٢ً إٔ ال تؤرٟ ٖشٙ 

 األسهاّملز٠ احملزر٠ ، ٜطبل عًٝٗا إسا مل تغشب ايبنا٥ع املٛرع١ َٔ املغتٛرعات خالٍ ا .93

 اؾُاصى املٛسز يزٍٚ اجملًػ ٚ ايتعًُٝات ايقارص٠ بؾأْٗا. "قإْْٛعاّ "ايٛاصر٠ يف 

ايبنا٥ع اييت ٜتٓاطٍ عٓٗا َايهٝٗا بإقضاص نتابٞ َِٓٗ، ٜتِ بٝعٗا ؾٛصًا باملظار ايعًين ٚؾكا  .90

 ُٝات ايقارص٠ بؾأْٗا.اؾُاصى املٛسز يزٍٚ اجملًػ ٚ ايتعً "قإْْٛعاّ "السهاّ 

( أعالٙ ايبنا٥ع املٛدٛر٠ باملغتٛرعات 90تعاٌَ بٓؿػ املعا١ًَ املشنٛص٠ باينابط ) .90

َقزصٖا ٚسيو بعز ايتشكل َٔ سيو مبا يف سيو أٚ ايعا١َ ٚاييت ال ٜغتزٍ ع٢ً َايهٝٗا 

 املدًؿات ٚكًؿات ايتػًٝـ سات ايك١ُٝ ايتذاص١ٜ.

ٗا إٜزاعْكنت ١ًَٗ اؽٗضًٜا بايبنا٥ع اييت ع٢ً اؾ١ٗ املغتجُض٠ تكزِٜ نؾؿًا  .90

 ( .11املٓقٛل عًٝٗا باينابط )

املدًك املؿٛض َٔ قبً٘ إٔ أٚ ممجً٘ أٚ تًـ ملايهٗا أٚ اسا تعضمت ايبناع١ ألمضاص  .97

ٗا اؾُضن١ٝ ٚؾل قُٝتٗا يف اؿاي١ اييت تهٕٛ عًٝٗا ٚقت إدضا٤اتٜطًب َٔ ايزا٥ض٠ اْٗا٤ 

اؾُضنٞ املٛسز ٜٚتِ  "كإْٛايٓعاّ "اي( َٔ 18ًُار٠ )تغذٌٝ ايبٝإ اؾُضنٞ طبكا ي

تؾهٌٝ ؾ١ٓ تتهٕٛ َٔ ممجًني عٔ نٌ َٔ ايزا٥ض٠ اؾُضن١ٝ املدتق١ ٚ كتك 

َايو ايبناع١ ٚسيو يتزٜٚٔ ايٛاقع١ ٚؼزٜز أٚ بايك١ُٝ اؾُضن١ٝ  ٚ اؾ١ٗ املغتجُض٠ 

ِّ تكِٝٝ ايبنا٥ع ٚؾكا يٓك املار٠ ) اؾُاصى  "قإْْٛعاّ "( َٔ 01ْغب١ اينضص، َٚٔ ث

املٛسز املتعًك١ بايك١ُٝ. أَا يف ساي١ أْ٘ عبل تغذٌٝ بٝإ مجضنٞ يًبناع١ ٜتِ اْٗا٤ 

دضا٤ ٜٓطبل ع٢ً ح عٓ٘ يف ايبٝإ اؾُضنٞ ٖٚشا اإلٗا ٚؾل َا مت ايتقضٜإدضا٤ات

أٟ َهإ ٜهٕٛ ؼت أٚ يف املغتٛرعات أٚ ايبناع١ عٛا٤ يف ايغاس١ اؾُضن١ٝ 

 .ؽضاف اؾُاصىإ
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َٔ َايو ايبناع١ أٚ إُٖاٍ َٔ اؾ١ٗ املغتجُض٠ أٚ إسا ؿل تًـ بايبناع١ ْتٝذ١ ققٛص  .98

بعز رخٍٛ ايبناع١ املغتٛرع، ؾإٕ اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ تغتشل ع٢ً ق١ُٝ 

 ايبناع١ ّٜٛ إرخاهلا.

سا ؾكزت ايبناع١ َٔ املغتٛرعات ألٟ عبب إسهاّ ايتٗضٜب اؾُضنٞ َع َضاعا٠ أ .99

ٜتٛدب ع٢ً اؾ١ٗ املغتجُض٠ رؾع ناٌَ اينضا٥ب "ايضعّٛ" اؾُضن١ٝ نإ ؾإْ٘ 

اؾُاصى  "قإْْٛعاّ "ٚناؾ١ ايتهايٝـ ٚايٓؿكات ٚاـزَات ٚايػضاَات ٚؾكا ألسهاّ 

 بزٍٚ اجملًػ.

إعار٠ تضخٝك املغتٛرعات أٚ إيػا٤ أٚ اإلراص٠ املضخق١ يًُغتٛرع إٜكاف أٚ يًُزٜض ايعاّ  .31

اؾُاصى بزٍٚ  "قإْْٛعاّ "ك١ ع٢ً تضخٝقٗا ٚؾكا ألسهاّ اييت عبل ٚإٔ متت املٛاؾ

 اجملًػ.

جيب ع٢ً اؾ١ٗ املغتجُض٠ رؾع صعّٛ ايذلخٝك، ٚصعّٛ ػزٜز ايذلخٝك ايغ١ٜٛٓ  .31

 سغبُا تكضصٙ إراص٠ اؾُاصى.

 :ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

 اؾ١ٗ املدتق١.أٚ املٛاؾك١ ع٢ً إقا١َ املغتٛرع َٔ ايٛطٜض  .1

 ؾا٤ املغتٛرع َٔ اؾٗات املدتق١.ايذلاخٝك ايالط١َ إلْ .9

 تكزِٜ بٛيٝق١ تأَني يًُغتٛرع ٚايبنا٥ع املَدظ١ْ ؾٝ٘، تػطٞ ناؾ١ األخطاص. .3

 أٟ تضاخٝك أخض٣ تضاٖا اإلراص٠. .0

 دضا٤اتاإل: 

 إٜزاعال ٜتِ تغذٌٝ ايبٝإ اؾُضنٞ إال بعز ٚصٚر إؾار٠ َٔ اؾ١ٗ املغتجُض٠ بكبٍٛ  .1

 ٜزاعمبجاب١ َٛاؾك١ َٔ إراص٠ اؾُاصى ع٢ً اإل زاعٜايبناع١، ٜٚعتدل تغذٌٝ بٝإ اإل

 باملغتٛرع اؾُضنٞ ايعاّ.

املدًك اؾُضنٞ أٚ َٔ ميجً٘ أٚ ٜٓعِ ايبٝإ اؾُضنٞ آيٝا َٔ قبٌ َايو ايبناع١  .9

 )املؿٛض(.

ايبناع١ يف املغتٛرع اؾُضنٞ  إٜزاعجيب ع٢ً اؾ١ٗ املغتجُض٠ تكزِٜ إؾار٠ بأْ٘ قز مت  .3

 ايعاّ.

١ املغتجُض٠ َغو عذالت تتنُٔ ناؾ١  ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات اـاف١ بايبنا٥ع ع٢ً اؾٗ .0

 .ُضن١ٝ ٚسؿعٗا ملز٠ مخػ عٓٛاتاملٛرع١ ٚاـاصد١ ٚسغب ايبٝاْات اؾ

 


