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  الالئحة املالية مسودة ˇمجعية وئام

 

املعاْٞ املٛضش١ أَاّ نٌ َٓٗا : اي٥٬ش١ ٙيف ٖص ايٛاضز٠با٭يفاظ  ٜكصس(1/1)مادة 

اؾُع١ٝ اـري١ٜ يًُػاعس٠ ع٢ً ايعٚاز ٚايطعا١ٜ ٜكصس بٗا :اؾُع١ٝ .1

 ا٭غط١ٜ ) ٥ٚاّ (  
اؾُع١ٝ اـري١ٜ يًُػاعس٠ ع٢ً ٜكصس ب٘ فًؼ إزاض٠  فًؼ اإلزاض٠ : .2

ع٢ً أعُاٍ , ٖٚٛ اؾ١ٗ املدٛي١ يإلؾطاف ايعٚاز ٚايطعا١ٜ ا٭غط١ٜ ) ٥ٚاّ (  

( نُا أْ٘ اؾ١ٗ املام١ يهاف١  اؾُع١ٝ) َٔ قبٌ أعطا٤ اؾُع١ٝ

 ايص٬سٝات املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ.
اؾُع١ٝ اـري١ٜ ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠: ٜكصس ب٘ ض٥ٝؼ فًؼ إزاض٠  .3

املٓتدب بٛاغط١ فًؼ  يًُػاعس٠ ع٢ً ايعٚاز ٚايطعا١ٜ ا٭غط١ٜ ) ٥ٚاّ (  

 اإلزاض٠.
اـري١ٜ يًُػاعس٠ ع٢ً ايعٚاز  ذُع١ًٝيايعاّ  املسٜطعاّ  : ٖٛ اي  املسٜط .4

 .ٚايطعا١ٜ ا٭غط١ٜ ) ٥ٚاّ (  
مبتابع١ ناف١ ايعًُٝات املاي١ٝ يف اؾُع١ٝ  ١املعٓٝ اإلزاض٠املاي١ٝ  :  اإلزاض٠ .5

 يف اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ املعتُس . املسٜط ايعاّٜٚكع ؼت إزاض٠ 
َسٜطٟ اإلزاضات  : ٜكصس بٗا َسٜطٟ اإلزاضات ايٛاضز٠ يف اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ  .6

 املعتُس يف اؾُع١ٝ  . 
 اإلزاض٠صاسب ايص٬س١ٝ : ٖٛ اؾ١ٗ اٚ ايؿدص املفٛض َٔ فًؼ  .7

بص٬س١ٝ َعٝٓ٘ سػب ٥٫ش١ ايص٬سٝات املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ املعتُس٠ يف 

 . اؾُع١ٝ

ٖصا اي٥٬ش١ ٚمجٝع املعًَٛات املسضد١ فٝٗا ٖٞ ايػط١ٜ ٚاـصٛص١ٝ : إٕ (2/1)مادة 

ًَه١ٝ خاص١ يًذُع١ٝ ٚهب إٔ تػتدسّ فُٝا ٜتصٌ بأزا٤ ا٭عُاٍ شات 

ايع٬ق١ ٚنصيو ٫ ول اغتدساَٗا أٚ ْػدٗا ٭ٟ غطض أخط إ٫ مبٛافك١ 

نتاب١ٝ َػبك١ َٔ صاسب ايص٬س١ٝ

 ايكٛاعس بٝإ إىل بؿهٌ أغاغٞ   اي٥٬ش١ ٖصٙ تٗسفاهلسف َٔ اي٥٬ش١ : (3/1)مادة 
,  باإلضاف١  يإلزاض٠ املاي١ٝاييت ؼهِ ا٭ْؿط١ املٛن١ً  املايٞ يًٓعاّ ا٭غاغ١ٝ

إىل تاَني ٚتٛفري إطاض َطدعٞ ٜطاعٞ إتباع٘ َٔ قبٌ ناف١ ايعاًَني يف 
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اؾُع١ٝ  عٓس ايكٝاّ ظُٝع ا٭ْؿط١ املاي١ٝ نُا تٗسف اىل احملافع١ ع٢ً 

ؾُع١ٝ , ٚتٓعِٝ قٛاعس ايصطف ٚايتشصٌٝ ٚقٛاعس املطاقب١ أَٛاٍ ٚممتًهات ا

 املاي١ٝ .ايعًُٝات ٚايطبط ايساخًٞ ٚغ١َ٬ 

ْطام اي٥٬ش١: تػطٟ أسهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ ع٢ً مجٝع املعا٬َت املاي١ٝ (4/1) مادة

باؾُع١ٝ ٚنٌ َا َٔ ؾاْ٘ احملافع١ ع٢ً أَٛاٍ اؾُع١ٝ ٚإسهاّ ايطقاب١ 

ايساخ١ًٝ فٝٗا .

 ٚاإلزاض٠ايعاّ ٚاإلزاضات ايتابع١ ي٘ بؿهٌ عاّ   املسٜطتهٕٛ إزاض٠ اؾُع١ٝ ممج١ً يف (5/1)مادة 

املاي١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـصٛص َػ٪ٚيني عٔ تٓفٝص ٚتطبٝل أسهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ , 

ٜٚعترب اؾُٝع َػ٪ٚيٕٛ ؾدصَٝا نٌ يف سسٚز اختصاص٘ عٔ تطبٝل 

ضات أٚ تعًُٝات ٜهٕٛ َٔ ٚتٓفٝص أسهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ , ٫ٚ هٛظ إصساض قطا

َع ايتأنٝس ع٢ً إٔ ا٭ٚاَط ايصازض٠ إيِٝٗ اْٗا كايف١ أسهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ ؾ

َٔ أصشاب ايص٬س١ٝ ٚاملتط١ُٓ أٟ كايفات ٭سهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ ٫ 

تعفِٝٗ َٔ املػ٪ٚي١ٝ َامل ٜبسٚ أٚد٘ اعرتاضِٗ عًٝٗا نتاب١  فإشا ضأ٣ 

بتٛدٝ٘ ع٢ً َػ٪ٚيٝت٘ ايؿدص١ٝ ٚيتٓفٝص فٝتِ ايتٓفٝص صاسب ايص٬س١ٝ ا

 نتابٞ . 

تكع  أدٗع٠ ايطقاب١ املاي١ٝ  ناملطادع اـاضدٞ أٚ املطادع ايساخًٞ يف اؾُع١ٝ(6/1مادة )

َٔ تٓفٝص اي٥٬ش١ ٚايتعاّ مجٝع اإلزاضات بٗصٙ عًٝٗا َػ٪ٚي١ٝ ايتأنس 

ايعاّ أٚ َٔ ٜفٛض٘  يًُسٜطاي٥٬ش١ ٚتطبٝل قتٜٛاتٗا ٚضفع ايتكاضٜط اي٬ظ١َ 

عٔ كايفات تطبٝل اي٥٬ش١ ٚبٝإ َس٣ تٓفٝصٖا ٚاؽاش اإلدطا٤ات 

يًتصٜٛب ايػطٜع , ٚنصيو َطاقب١ تٓفٝص ايكٛاعس املاي١ٝ املٓصٛص عًٝٗا يف 

 ايًٛا٥ح ا٭خط٣ باؾُع١ٝ .

تًتعّ اؾُع١ٝ يف ناف١ َعا٬َتٗا املاي١ٝ ٚاغتجُاضاتٗا ٭َٛاهلا يف ساٍ (7/1) مادة

ايعاّ َػ٦ًٛ٭ عٔ  املسٜطافطٖا بأسهاّ َٚباز٨ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ , ٜٚعترب تٛ

شيو أَاّ فًؼ اإلزاض٠ .

ٚشيو بعس َٓاقؿتٗا ٚاملٛافك١   اإلزاض٠ فًؼ قبٌ َٔ اي٥٬ش١ ٖصٙ تعتُس (8/1) مادة

 صازض قطاض مبٛدب إ٫ فٝٗا فكط٠ أٚ َاز٠ أٟ تػٝري أٚ تعسٌٜ هٛظ ٫ٚعًٝٗا ,  
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 ٜٓبػٞ تعس٬ٜت أ١ٜ صسٚض ساي١ ٚيف , بصيو ٜفٛض٘ َٔ أٚ اجملًؼ عٔ
 .ا٭قٌ ع٢ً بؿٗط غطٜاْٗا بس٤ قبٌ ا٭َط ُٜٗ٘ َٔ نٌ ع٢ً تعُُٝٗا

نٌ َا مل ٜطز ب٘ ْص يف ٖصٙ اي٥٬ش١ ٜعترب َٔ ص٬سٝات فًؼ اإلزاض٠ أٚ (9/1) مادة

عٔ  ايصازض٠َٔ ٜفٛض٘ ٚمبا ٫ ٜتعاضض َع ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايتعُُٝات 

 .اؾٗات ايطمس١ٝ شات ايع٬ق١

سٝجُا ٜكع ايؿو يف ْص أٚ تفػري أٟ َٔ أسهاّ ٖصٙ اي٥٬ش١ فإ قطاض (11/1) مادة

ايفصٌ فٝ٘ يف ٜس فًؼ اإلزاض٠ .

غًط١ تعسٌٜ أٚ إيػا٤ بعض بٓٛز اي٥٬ش١ أٚ أٚ َٔ ٜفٛض٘ جملًؼ اإلزاض٠ (11/1مادة )

َصًش١ اؾُع١ٝ  تكتطٝ٘سػب َا إيػا٥ٗا نًًٝا ٚإصساض ٥٫ش١ دسٜس٠ 

 ٚأٖسافٗا ٚ تٛغعاتٗا .

 غطٜإ اي٥٬ش١ : ٜػطٟ ايعٌُ بٗصٙ اي٥٬ش١ اعتباضا َٔ تاضٜذ اعتُازٖا(12/1) مادة

تًػٞ ٖصٙ اي٥٬ش١ أٟ يٛا٥ح َاي١ٝ غابك١ ٚمجٝع َا ٜتعاضض َعٗا َٔ أسهاّ (13/1) مادة

ٚقطاضات.

 ستعٖصٙ اي٥٬ش١ ٜعترب َه٬ًُ َٚفػطًا يبٓٛزٖا , ٜٚعس بعس  أٟ زيٌٝ إدطا٤ات(14/1) مادة

َه١ًُ  شات ايص١ً املعٍُٛ بٗا املطبك١ يف اؾُع١ٝ َٛاز ايًٛا٥ح ا٭خط٣

 . املاي١ٝ َٚفػط٠ هلا ٭سهاّ اي٥٬ش١

.تتهٕٛ ايػ١ٓ املاي١ٝ يًذُع١ٝ َٔ اثين عؿط ؾٗطًا (15/1)  مادة

يف اؾُع١ٝاملاي١ٝ ٚايتكاضٜط  ايعطب١ٝ ٖٞ ايًػ١ ايطمس١ٝ يًُعا٬َت ايًػ١(16/1) مادة

ضٜط املاي١ٝ ٖٞ ايع١ًُ املػتدس١َ يف ايتػذٌٝ ٚاإلثبات ٚايتكِٝٝ يف ايتكا (17/1) مادة

ٚيف ساٍ ؼصٌٝ أَٛاٍ بع٬ُت أخط٣ ؼٍٛ يًطٜاٍ ايػعٛزٟ ايطٜاٍ ايػعٛزٟ 

احملاغب١ٝ اي٬ظ١َ عٓسَا سػب غعط ايع١ًُ ايػا٥س َع إدطا٤ ايتػٜٛات 

ٜتطًب ا٭َط شيو .

 ايصهٛى ٚاملػتٓسات شات ايطبٝع١ اـاص١ َجٌ ٚايعكٛزسفغ ايٛثا٥ل  ٜتعني(18/1) مادة

ٚأٟ  املاي١ٝايعكٛز َع ايػري ٚايكٛا٥ِ عكٛز ايتٛظٝف ٚٚٚؾٗازات ايطُإ 

تساٚهلا  ٫ٚ هٛظيف صٓسٚم خاص َػتٓسات أخط٣ شات أ١ُٖٝ َاي١ٝ ٚقا١ْْٝٛ 

اإلدطا٤ات ٚايتعًُٝات املٓع١ُ  اؽاشإ٫ بإشٕ َٔ صاسب ايص٬س١ٝ َع 

. ممتًهات ٚخصٛصٝات اؾُع١ٝيصيو سطصًا ع٢ً 
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 ناْٛا غٛا٤ً يف اؾُع١ٝ ايعاًَني مجٝع عًٞٙ اي٥٬ش١ ٖص أسهاّ تػطٟ(19/1مادة )

 َٔ ٜؿًُِٗ فُٝا املتطٛعني ٚأٜطًا , سهُِٗ ٜأخص َٔ  أٚ َتعاقسٜٔ َٛظفني

ٙ اي٥٬ش١ .ٖص بٓٛز

ؼسٜس َٔ ٜكّٛ بتُجٌٝ اؾُع١ٝ يف َعا٬َتٗا ٚع٬قاتٗا  يصاسب ايص٬س١ٝ (21/1مادة )

َع ايػري مبا يف شيو ايتكاضٞ ٚضفع ايسعا٣ٚ ٚايتفاٚض ٚايتصاحل َع ايػري .

أَٓا٤ اـعٕ ٚأصشاب ايعٗس َٚٔ يف سهُِٗ َػ٪ٚيٕٛ عُا يف عٗسِٖ َٔ (21/1مادة )

سٛا٫ت أٚ أٟ قطض شٟ ق١ُٝ ْكس١ٜ ٚمجٝع قتٜٛات ْكٛز أٚ ؾٝهات أٚ 

اـعٕ تهٕٛ يف عٗستِٗ ايؿدص١ٝ , نُا ٜهْٛٛا  َػ٪ٚيني عٔ نٌ عٗس٠ 

فطع١ٝ تػًِ َٔ عٗستِٗ إىل َػاعسِٜٗ .

وعط ع٢ً املػ٪ٚيني املايٝني َٚٛظفٞ املاي١ٝ ٚأَٓا٤ ايصٓازٜل َٚٛظفٞ قػِ (22/1مادة )

ؾدص١ٝ ) ع١ٝٓٝ أٚ ْكس١ٜ ( َٔ املٛضزٜٔ أٚ  املٛاضز يف اؾُع١ٝ  قبٍٛ ٖساٜا

املتربعني أٚ َٔ أٟ ططف ي٘ َصًش١ َباؾط٠ اٚ غري َباؾط٠ َٔ أٚ َع 

اؾُع١ٝ .

باملٛافك١ ع٢ً إعساّ ايسٜٕٛ اييت يًذُع١ٝ ططف  صاسب ايص٬س١ٝىتص (23/1مادة )

ايػري ٚططف ايعاًَني ايصٜٔ تطنٛا اـس١َ بايفصٌ أٚ بايٛفا٠ ٚشيو بسٕٚ 

اؽاش اإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ يف ساي١ إشا َا ض٩ٟ اغتشاي١ ؼصًٝٗا أٚ إٔ تهايٝف 

إقا١َ ايسعا٣ٚ ايكطا١ٝ٥ أنرب َٔ قُٝتٗا بعس خصِ أٟ َػتشكات هلِ 

١ٝ .ططف اؾُع

املػتٓسات املاي١ٝ اييت ٌتطتب ايتعاَات ع٢ً اؾُع١ٝ أٚ ع٢ً ايػري َجٌ غٓسات (24/1مادة )

ايصطف ٚ ايكبض َٚا يف سهُٗا هب إٔ تهٕٛ شات أضقاّ َتػًػ١ً , ٜٚتعني 

سفعٗا يف َهإ آَٔ .

٫ هٛظ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ اغتعُاٍ أختاّ اإلَطا٤ات اـاص١ بأصشاب (25/1مادة )

٬س١ٝ بايصطف يف ايتٛقٝع ع٢ً َعا٬َت ايصطف املدتًف١ ) ايٓكس١ٜ ايص

ٚغٓسات ايصطف ٚايؿٝهات ٚاؿٛا٫ت ٚايتش٬ٜٛت ٚغريٖا ( .

 ٫ هٛظ يًذُع١ٝ إٔ تكسّ قطٚضًا يػري َٓػٛبٝٗا أٚ إٔ تطُٔ قطٚضًا يًػري .(26/1مادة )
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ـس١َ أغطاض اؿصٍٛ ع٢ً متٌٜٛ َٔ ايػري  يصاسب ايص٬س١ٝهٛظ (27/1مادة )

اؾُع١ٝ عطا٤ ايطُاْات ٚفكًا يٓعاّ تأغٝؼ اؾُع١ٝ ٚي٘ يف غبٌٝ شيو إ

 ىايف أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚا٭ْع١ُ ايطمس١ٝ شات ايص١ً ٚمبا ٫
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تتبع اؾُع١ٝ ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات احملاغب١ٝ يًذُعٝات اـري١ٜ ايصازض٠ عٔ  (1/2) مادة

ٚنصيو املعاٜري  ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.

اـاص احملاغب١ٝ ايصازض٠ عٔ اهل١٦ٝ ايػعٛز١ٜ يًُشاغبني ايكاْْٛني 

  باملٓؿآت ايػري ٖازف١ يًطبح 

( تًتعّ اؾُع١ٝ بايػٝاغات ٚاملباز٨  احملاغب١ٝ املتعاضف عًٝٗا ٚ املكبٛي١ قب٫ًٛ 2/2مادة )

 عاَُا ٚمبا ْصت عًٝ٘ املعاٜري احملاغب١ٝ شات ايص١ً بٗصا ايؿإٔ . 

تطع اؾُع١ٝ بٗسف محا١ٜ ممتًهاتٗا َٚٔ أدٌ اؿصٍٛ ع٢ً بٝاْات َاي١ٝ  (3/2مادة )

اْات احملاغب١ٝ  عٔ ططٜل صشٝش١ , ْعاًَا زقٝكًا يتػذٌٝ ٚسفغ ايبٝ

تصُِٝ أٚ ؾطا٤ بطْاَر قاغيب  سسٜح ٜفٞ مبتطًبات  اؾُع١ٝ اٯ١ْٝ 

 ٚاملػتكب١ًٝ . 

ٜتِ َٔ خ٬ٍ ايربْاَر اؿاغٛبٞ إثبات ا٭سساخ املاي١ٝ َٔ ٚاقع املػتٓسات  (4/2مادة )

 طبكًا يٓعط١ٜ ايكٝس املعزٚز ٚاغتٓازًا إىل املباز٨ احملاغب١ٝ املكبٛي١ قب٫ًٛ

 0ًعاَا

املاي١ٝ َع املطادع ايساخًٞ بايتأنس املػتُط َٔ ص٬س١ٝ ايٓعاّ تكّٛ اإلزاض٠  (5/2مادة )

٥٬َُت٘ َع ا٫ستٝادات َٚتطًبات ايعٌُ املايٞ ٚاحملاغيب ٚايتشًٌٝ املايٞ ٚ

ٚايتدطٝط ٚايطقاب١ َٚتابع١ ا٭عُاٍ فٝ٘ ٚايػعٞ يتشسٜج٘ ٚتطٜٛطٙ ٚإبكا٥٘ 

 ت ا٭زا٤ احملاغيب.َتٓاغكًا َع أع٢ً َػتٜٛا

 أصشاب َٔ َعتُس٠ َػتٓسات ٚاقع َٔ احملاغب١ٝ ايكٝٛز تػذٌٝ ٜتِ (6/2) مادة
 ٚٚفكًا يٮغؼ ٚا٭عطاف احملاغب١ٝ املتعاضف عًٝٗا . ا٫عتُاز ايص٬س١ٝ يف

َٔ  املعتُس٠ ٚايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚايػذ٬ت احملاغب١ٝباملًفات هب ا٫ستفاظ  (7/2) مادة

ٚمجٝع ايعًُٝات احملاغب١ٝ بططٜك١ تتٝح ٭ٟ ططف ي٘  املطادع ايكاْْٛٞ 

 ع٬ق١ بايطدٛع ٚاإلط٬ع عًٝٗا يف أٟ ٚقت َٓاغب .

يف ا٭ضؾٝف ملس٠ ٫ تكٌ عٔ عؿط تفغ اؾُع١ٝ بايػذ٬ت ٚ املًفات هب إٔ ؼ (8/2) مادة

 ا اـصٛص .غٓٛات ٚمبا ٫ ٜتعاضض َع ا٭ْع١ُ املعٍُٛ بٗا يف املًُه١ بٗص
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أٚ َٔ ٜفٛض٘ نتابٝا ْٝاب١ عٔ اؾُع١ٝ ايتٛقٝع  صاسب ايص٬س١ٝ ٜتٛىل  (9/2مادة )

ع٢ً ايعكٛز ٚا٫تفاقٝات اييت تكتطٝٗا َصًش١ اؾُع١ٝ , ٜٚهٕٛ تٛقٝع٘ 

 عًٝٗا ًَعًَا يًذُع١ٝ 

ٌُ ؾإ اؾطز بكطاض َٔ  (11/2مادة ) ؾطز مجٝع َٛدٛزات  صاسب ايص٬س١ُٝتَؿَه

 اؾُع١ٝ , ٚايٓكس املٛدٛز يف ايصٓسٚم ٚايعٗس ٚشيو يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ: 

 تػري فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ سٝح ًٜعّ إؾعاض ايٛظاض٠ بصيو . .1
إت٬ف َٛدٛزات غري صاؿ١ ي٬غتعُاٍ َطًكًا , ٫ٚ ميهٔ  ا٫ْتفاع َٓٗا  .2

 بايبٝع 
 تػٝري أَني ايصٓسٚم. .3
 دطز ا٭صٍٛ ايجابت١. .4
 اْتٗا٤ ايػ١ٓ املاي١ٝ . .5
 اؾطز املفاد٧ .  .6
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 ا٫غرتاتٝذ١ٜٝتِ إعسازٖا ٚفكًا يًتٛدٗات خط١ ) غ١ٜٛٓ (  تعس اؾُع١ٝ (1/3) مادة

ٌُ ع٢ً اـطط ايفطع١ٝ تٚتؿ تٝذ١ٝيًذُع١ٝ ٚاملعتُس٠ يف خطتٗا ا٫غرتا

 ايتاي١ٝ : 

 خطط ايرباَر ٚا٭ْؿط١ .  .1

 ايتؿػٌٝ  .َصاضٜف ٚخط١  .2

 .ٚخط١ ايتربعات ٚاإلٜطازات  .3

 ٚخط١ ا٭صٍٛ ٚا٫غتجُاضات .   .4

عساز ايتؿػ١ًٝٝ ايػ١ٜٛٓ ٖٞ ا٭غاؽ ايصٟ ٜتِ ا٫عتُاز عًٝ٘ يف إ تعترب اـط١ (2/3) مادة

املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ  يف اؾُع١ٝ فاملٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ٖٞ ايرتمج١ ايطق١ُٝ 

 يًدطط يف اؾُع١ٝ . 

ٜٓبػٞ إٔ تػاعس املٛاظ١ْ اإلزاض٠ ع٢ً تكسٜط استٝاداتٗا َٔ ضاؽ املاٍ ايعاٌَ  (3/3) مادة

ٚسذِ ايػٝٛي١ ايٓكس١ٜ اي٬ظ١َ يػساز ا٫يتعاَات ايسٚض١ٜ

َٔ خ٬ٍ ايرتمج١ املاي١ٝ  ايتكسٜط١ٜ يإلٜطازات ٚ ايٓفكات  ٛاظ١ْتعس اؾُع١ٝ امل  (4/3) مادة

 يتهايٝف اـط١ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً إٔ تؿٌُ املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ا٭قػاّ ايتاي١ٝ :

اـاص١ ١ : ٚتعِ ناف١ ايرباَر ٚا٭ْؿط١ َٛاظ١ْ ايرباَر ٚا٭ْؿط .1

باؾُع١ٝ , ٚأٟ َبازضات ؽسّ اهلسف ايط٥ٝػٞ يًذُع١ٝ ٚاملتُجٌ يف 

 .  ايرباَر ٚا٭ْؿط١ 
املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يًٓفكات ايتؿػ١ًٝٝ : ٚتطِ تهًف١ املٛاضز ايبؿط١ٜ  .2

ايكا١ُ٥ ع٢ً ضأؽ ايعٌُ ٚتهًف١ املٛاضز ايبؿط١ٜ املطاف١ خ٬ٍ ايعاّ ايكازّ 

ٚفل خط١ ايتٛظٝف املعتُس٠ يف اـط١ ايتؿػ١ًٝٝ , ْٚفكات املٛاز 

ذٗٝعات ٚع٢ً إٕ ٜتِ تبٜٛب ٖصٙ ٚاـسَات املػتًٗه١ ٚتهًف١ املعسات ٚايت

ايٓفكات ٚفكًا يسيٌٝ سػابات اؾُع١ٝ ٚيهٌ َطنع تهًف١ ع٢ً سسٙ 

ٜٚطاف إيٝٗا بٓسًا خاصًا مبٛاظ١ْ املصطٚفات غري املٓعٛض٠ أٚ استٝاطٞ 

 املٛاظ١ْ 

املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يإلٜطازات ٚايتربعات : ٚتؿٌُ ناف١ إٜطازات اؾُع١ٝ  .3

ُاض ٚضٜع ا٭ٚقاف باإلضاف١ إىل ايتربعات ايٓاػ١ َٔ عًُٝات ا٫غتج
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ايتكسٜط١ٜ يًرباَر ٚا٭ْؿط١ ٚناف١ اإلٜطازات ٚايسعِ ايصٟ ٜكسّ 

 يًذُع١ٝ َٔ اؾٗات ايساع١ُ .  
املٛاظ١ْ ايطأمساي١ٝ : ٚتؿٌُ َٛاظ١ْ ا٭صٍٛ ايجابت١ َٚٛاظ١ْ ا٫غتجُاض اييت  .4

ٜط نُا ٜتِ تكس١ يف خط١ ا٭صٍٛ ٚا٫غتجُاضات تعتُسٖا اؾُعٝ

ا٫ستٝادات َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ يف ض٤ٛ خط١ اإلس٬ٍ ٚتكسٜطات ايعُط 

ا٭صٍٛ باإلضاف١ ٫ستٝادات اإلزاضات ايٛاضز٠ يف اـطط ا٫فرتاضٞ هلصٙ 

 ايفطع١ٝ يإلزاضات . 

املٛاظ١ْ ايٓكس١ٜ ايتكسٜط١ٜ : ٚتتُجٌ يف إعساز َٛاظ١ْ عطن١ ايػٝٛي١  .5

ثري َٛاظْيت اإلٜطازات ٚايٓفكات يًذُع١ٝ َٔ  خ٬ٍ تأ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ

 باإلضاف١ إىل أضصس٠ ايٓكس١ٜ املتٛقع١ يف  بسا١ٜ ايعاّ املايٞ .  

ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ايتكسٜط١ٜ : ٚتؿتٌُ ع٢ً قا١ُ٥ اإلٜطازات ٚاملصطٚفات   .6

فل ايتكسٜط١ٜ يًذُع١ٝ باإلضاف١ إىل قا١ُ٥ املطنع املايٞ ايتكسٜط١ٜ ٚ

 ١ ايتسفكات ايٓكس١ٜ ايتكسٜط١ٜ َعطٝات املٛاظْات ايػابك١ ٚقا٥ُ

 املٛاظ١ْ إلعساز اـط١ ٚ ؾ١ٓ بتؿهٌٝغًٜٓٛا  قطاضًا صصااسسبب  ااييصص٬٬سس١١ٝٝ   ٜٜصصسسضض  (5/3) مادة
 ٚؽتص ٖصٙ ايًذ١ٓ بايتايٞ  :  يًذ١ٓ ض٥ٝػًا ايعاّاملسٜط  ٜهٕٛ إٔ ع٢ً

 ؼسٜس ايػٝاغات ٚاإلدطا٤ات ايعا١َ يًدط١ ٚاملٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ . .1

 مجٝع اإلزاضات يف اؾُع١ٝ إعساز دسٍٚ ظَين يًُٛاظ١ْ تًتعّ بتٓفٝصٙ  .2
 َطادع١ َٚٓاقؿ١ خطط اإلزاضات. .3

َطادع١ َٚٓاقؿ١ ٚإقطاض املٛاظ١ْ بؿهًٗا ايٓٗا٥ٞ بعس ػُٝع اـطط  .4

 ٚاملٛاظْات ايفطع١ٝ .

ٚتكسميٗا  ايتصٛض ايٓٗا٥ٞ يًدط١ ايتؿػ١ًٝٝ ٚ املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ٚضع .5

 جملًؼ اإلزاض٠ ي٬عتُاز ٚايتصسٜل .

 ايعاّٜتِ تؿهٌٝ ايًذ١ٓ قبٌ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ بأضبع١ أؾٗط ٚتطِ ن٬ً َٔ  املسٜط (6/3) مادة

قػِ املٛاظْات  ع٢ً َؿاضن١ ايتأنٝسَٚسضا٤ اإلزاضات ايط٥ٝػ١ يف اؾُع١ٝ َع 

 ايعاّاملاي١ٝ ٚأٟ د١ٗ إزاض١ٜ ٜٛصٞ بٗا املسٜط يف اإلزاض٠ 

 بتعُِٝاملع١ٝٓ بايتٓػٝل َع َػ٦ٛيٞ اإلزاضات ٚاـط١ ٚاملٛاظ١ْ تكّٛ ؾ١ٓ (7/3) مادة

  . املٛاظ١ْ ايػ١ٜٛٓٚ اـطط مناشز إعساز ٚإدطا٤ات غٝاغات ٚ
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ل ايُٓاشز املعتُس٠ فٚايػ١ٜٛٓ خططٗا هب ع٢ً نٌ إزاض٠ املبازض٠ بتكسِٜ (8/3) مادة

 َٔ نٌ عاّ  .  ( 11) ٚشيو يف َٛعس ٫ ٜتعس٣ ْٗا١ٜ ؾٗط ٚاملعس٠ هلصا يػطض 

تتٛىل ؾ١ٓ املٛاظ١ْ زضاغ١ املٛاظْات املكس١َ َع نٌ اإلزاضات نُا تكّٛ بإعساز (9/3) مادة

َٚٓاقؿ١ املٛاظ١ْ اجملُع١ بعس ا٫ْتٗا٤ َٓٗا متٗٝسًا ٫عتُازٖا ٚايبس٤ 

عس٣ شيو َٓتصف ايؿٗط بتٓفٝصٖا َع بسا١ٜ ايعاّ املايٞ اؾسٜس ,ع٢ً أ٫ ٜت

. ا٭خري َٔ ايعاّ املايٞ

صاسب إىل  ضفعٗا ٜتِ بعس اعتُاز املػٛز٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًُٛاظْات َٔ ايًذ١ٓ (11/3) مادة

ٚمبا ٫ ٜتعاضض  ٫عتُازٖا يف َٛعس ٫ ٜتعس٣ ْٗا١ٜ ايعاّ املايٞايص٬س١ٝ 

 . َع املٛعس احملسز َٔ اؾٗات ايطمس١ٝ شات ايع٬ق١ 

ع٢ً أغاؽ ؾٗطٟ ٚضبع غٟٓٛ عٝح تبني ايتكسٜط١ٜ ٜٓبػٞ إعساز املٛاظ١ْ 11/3) مادة

ايفرتات اييت ٜكٌ أٚ ٜعٜس خ٬هلا ْؿاط اؾُع١ٝ ٚشيو ي٬ستٝاط يف 

 ايتػريات املتٛقع١ يف ايعًُٝات ٚاملػاعس٠ يف إعساز املٛاظ١ْ ايٓكس١ٜ ايتكسٜط١ٜ .

يف املٛعس احملسز غابكًا  ٜتِ ايصطف يف إشا تعصض اعتُاز املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ (12/3) مادة

سسٚز ا٫عتُاز املطصٛز يف  َٛاظ١ْ ايعاّ ايػابل ع٢ً إٔ ٜتِ تٓعٌٜ ٖصٙ 

 املصطٚفات َٔ ايبٓٛز املكاب١ً يف املٛاظ١ْ اؾسٜس٠ بعس اعتُازٖا.

ميهٔ املٓاق١ً َٔ بٓس إىل آخط إشا مت ايتأنس َٔ سسٚخ عذع يف ايبٓس املٓاقٌ (13/3) مادة

 ٚٚدٛز فا٥ض يف ايبٓس املٓاقٌ َٓ٘  بعس َٛافك١ صاسب ايص٬س١ٝ .  ي٘ 

 مادة 2ٚاملؿاض ايٝ٘ يف ايفكط٠ : املصطٚفات غري املٓعٛض٠ " استٝاطٞ املٛاظ١ْ " بٓس (14/3) مادة

 املصطٚفاتَبًؼ ٜتِ ؽصٝ٘ يف املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ملٛاد١ٗ  ٖٛ(4/3)

ايطاض١٥ ٚاييت مل ٜتِ ايتٓب٪ بٗا اثٓا٤ اعساز اـطط ٚاملٛاظْات ايتكسٜط١ٜ 

% َٔ مج١ً َٛاظ١ْ املصطٚفات, ٜٚػتدسّ املدصص هلصا 15هب أ٫ تتذاٚظ 

ايبٓس يف تػصٜ٘ ايبٓٛز اييت ْفست اعتُازاتٗا ٚاملصطٚفات ايطاض١٥ غري 

ٓكٌ بني أقػاّ بعس تعصض ايٚشيو ايعاّ   املسٜطاملتٛقع١ ٚشيو بكطاض َٔ 

 ايبٓس ايٛاسس يعسّ ٚدٛز فا٥ض ٜػُح بصيو .

ػتُع ؾ١ٓ املٛاظ١ْ بؿهٌ زٚضٟ ضبع غٟٓٛ أٚ عٓس اؿاد١ ملطادع١ ٚؼسٜح (15/3) مادة

 ايعاّ . املسٜطاملٛاظ١ْ ٚضفع تكطٜط إىل 
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ِ إ٫ يف سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥ ع١ًُٝ تعسٌٜ املٛاظ١ْ يًػ١ٓ اؾاض١ٜ هب إٔ ٫ تت(16/3) مادة

فطٚقات نبري٠ ْاػ١ عٔ اغتدساّ افرتاضات خاط١٦ أٚ أغباب نعٗٛض 

بعس َٓاقؿتٗا َع  ايص٬س١َٝٔ صاسب ٖصٙ ايتعس٬ٜت اعتُاز  ٜٚتِخاضد١ٝ 

بعس ايتٓػٝل َع  املسٜط املايٞؾ١ٓ املٛاظ١ْ , بٓا٤ ع٢ً ايتكطٜط املكسّ َٔ 

 ٚايصٟ ٜتٛىل ؼسٜح ايتكاضٜط املاي١ٝ.  قػِ املٛاظْاتَػ٦ٍٛ 

بإعساز تكطٜط ؾٗطٟ ٜكاضٕ ايٓتا٥ر ايفع١ًٝ بتًو  املٛاظْاتٜكّٛ قػِ (17/3) مادة

يف ايٓصف ا٭ٍٚ َٔ ايؿٗط  ايعاّايتكسٜط١ٜ , ٜٚكسّ ٖصا ايتكطٜط يًُسٜط 

 ايتايٞ . 

املٛاظ١ْ ٚايٓتا٥ر سس ا٫مطافات املكبٛي١ يبٓٛز ٚؼسز ؾ١ٓ املٛاظ١ْ ْػب (18/3) مادة

 ايفع١ًٝ عٓس إعساز املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ .

تكّٛ ؾ١ٓ اـط١ ٚاملٛاظ١ْ مبٓاقؿ١ ا٫مطافات عٔ ايٓتا٥ر ايفع١ًٝ َع (19/3) مادة

َسٜطٟ اإلزاضات ,ٚهب ع٢ً اؾُٝع تكسِٜ مجٝع املعًَٛات ٚاملربضات 

 يًفطٚقات َسع١ُ بايٛثا٥ل إىل ايًذ١ٓ .
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أزا٠ ؼصٌٝ أَٛاٍ اؾُع١ٝ ْكسا اٚ ٖٞ  ايط٥ٝػ١ٝ ٚايفطع١ٝ ايكبض اتغٓس (1/4مادة )

بؿٝهات أٚ ع٬ُت أٚ عًٝٓا َجٌ ) ايصٖب ٚاجملٖٛطات ٚغريٖا  ( ٖٚٞ غٓسات 

 شات ق١ُٝ.

تًتعّ املاي١ٝ بايفصٌ بني ١َُٗ ؼصٌٝ ايتربعات ٚاإلٜطازات املدتًف١ ١َُٗٚ  (2/4مادة )

اإلٜطازات يف ايٓعاّ احملاغيب ٫ٚ هٛظ اؾُع بني ٖصٙ ايتربعات ٚإثبات ٖصٙ 

املٗاّ ؼت أٟ ظطف َٔ ايعطٚف ,سٝح تكتصط ١َُٗ ايتشصٌٝ ع٢ً 

سني تكتصط  ٚأَٓا٤ ايصٓازٜل يفيف إزاض٠ ت١ُٝٓ املٛاضز  َٓسٚبٞ ايتشصٌٝ

 ١َُٗ اإلثبات ع٢ً احملاغبني يف املاي١ٝ .

وعط ع٢ً أٟ إزاض٠ أٚ فطع طباع١ غٓسات قبض َٔ أٟ ْٛع ٚؼت أٟ ظطف َٔ  (3/4مادة )

 ايعطٚف .

تًتعّ املاي١ٝ ٚناف١ اؾٗات اييت تتعاٌَ َع املػتٓسات املاي١ٝ  بإتباع ايسٚض٠  (4/4مادة )

 ج١ً يف  ايتايٞ :ايطقاب١ٝ ع٢ً ٖصٙ املػتٓسات ٚاملتُ

أٚ منٛشز  ايعاّٜتِ طباعتٗا مبٛدب منٛشز طباع١ ٜعتُس َٔ قبٌ املسٜط  .1

ايتأنس َٔ اغتٝفا٤ ايٓعاّ اؿاغٛبٞ آيٞ َٔ ايٓعاّ اؿاغٛبٞ بعس 

 يًؿطٚط ايطقاب١ٝ املتعًك١ بإصساض غٓسات ايكبض اٯي١ٝ .   
هٕٛ أَني ٜتِ إضغاٍ ايُٓٛشز إىل املطبع١ َع أٟ َٛظف إزاضٟ بؿطط أ٫ ٜ .2

 ايصٓسٚم أٚ َٓسٚب ؼصٌٝ أٚ َٛظف يف املاي١ٝ . 
ٜتِ اغت٬ّ ٖصٙ ايسفاتط َٔ املطبع١ َٔ قبٌ ؾ١ٓ ايفشص ٚا٫غت٬ّ  .3

 بتؿهًٝٗا .  صاسب ايص٬س١ٝ ٚاييت ٜتِ إصساض قطاض َٔ 
 . قاغب ايكبض يف اؿػاباتتػذٌ ٖصٙ ايسفاتط املػت١ًُ  عٗس٠ ع٢ً  .4

املٛاضز ٚمجع ازاض٠ بايصطف َٔ ٖصٙ ايػٓسات ملٓسٚبٞ  ايكبض قاغبٜكّٛ  (5/4مادة )

ايتربعات بٓا٤ ع٢ً منٛشز طًب صطف غٓسات قبض َعتُس َٔ صاسب 

ايص٬س١ٝ , ٜٚتِ َتابعتٗا َٔ خ٬ٍ غذٌ ٜسٟٚ أٚ بطْاَر ساغٛبٞ 

 كصص هلصا ايػطض .
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تػذٌ ايهُٝات املٓصطف١ َٔ ايػٓسات مبٛدب منٛشز صطف غٓسات قبض  (6/4مادة ) 

قع عًٝ٘ با٫غِ ث٬ثٝا با٫غت٬ّ َٔ قبٌ اؾ١ٗ ايطايب١ , ٚتػذٌ َٛ

 نعٗس٠ كع١ْٝ ع٢ً املػتًِ.

وطط صطف غٓسات قبض دسٜس٠ ٭ٟ د١ٗ ست٢ ٜتِ تصف١ٝ عٗس٠ ايػٓسات  (7/4مادة )

ايكسمي١ ٜٚتشٌُ َػ٪ٍٚ عٗس٠ ايسفاتط يف املاي١ٝ أٟ صطف هلصٙ ايسفاتط َع 

 بكا٤ ايسفاتط ايػابك١ . 

ٚاملطادع ايساخًٞ نٌ ع٢ً  املايٞسٜط املٜتِ عٌُ دطز يًسفاتط بؿهٌ زٚضٟ َٔ  (8/4مادة )

 يًتأنس َٔ سػٔ تطتٝبٗا ٚسفعٗا َٚتابعتٗا . سسٙ 

هب تٛقٝع أٟ َػتًِ يػٓسات ايكبض ع٢ً تعٗس َهتٛب ٜفٝس بأْ٘ اطًع ع٢ً  (9/4مادة )

ساي١ فكس ناف١ ايتعًُٝات  اـاص١ بايتعاٌَ َع غٓسات ايكبض  ٚأْ٘ يف  

ايػٓسات اييت يف سٛظت٘ ٜتشٌُ ناف١ ايٓتا٥ر املرتتب١ ٚاييت تصٌ إىل سس 

ايفصٌ َٔ ايعٌُ ٚايتشٌٜٛ يًذٗات ايطمس١ٝ  بت١ُٗ اإلُٖاٍ أٚ ا٫خت٬ؽ . 

 ٚنٌ شيو ىطع يتكسٜط صاسب ايص٬س١ٝ .

 أٟ غٓس قبض ٜعط٢ يًُتربع هب إٔ ٜهٕٛ كتَٛا غتِ اؾُع١ٝ . (11/4مادة )

أٟ غٓس قبض ٜتِ إيػا٩ٙ وتفغ با٭صٌ املًػٞ َع ايٓػذ ٜٚٛقع عًٝ٘ املٓسٚب  (11/4)مادة 

 ٜٚٛضز ضُٔ غٓسات ايكبض يًشػابات بامس٘ ث٬ثٝا ٚأغباب اإليػا٤  

 تتُجٌ تربعات اؾُع١ٝ يف املػاُٖات اييت ٜتِ اؿصٍٛ عًٝٗا َٔ ا٭فطاز ٚ (12/4مادة )

ٚاؾٗات املام١ املدتًف١, ت نايؿطنات ٚامل٪غػاٚاهل٦ٝات ا٫عتباض١ٜ 

نُا ... ٚغريٖا ٚا٭َٛاٍ احملص١ً َٔ ا٭ٚقاف ٚاهلبات. ايعنٛاتٚنصيو 

 عًُٝاتٗا عٔ إٜطازات َٔ عًٝ٘ ؼصٌ َا نٌيف تُجٌ إٜطازات اؾُع١ٝ ت
قطٚض  أٚ ا٭صٍٛ َٔ أصٌ بٝع ايٓاػ١ عٔ  اؾاض١ٜ املدتًف١ أٚ ايطأمساي١ٝ

 غري َكٝس بايرباَر ٚا٭ْؿط١ إضايف  متٌٜٛ أٚ سػ١ٓ

س١ٜ أٚ ع١ٝٓٝ أٚ ع٢ً ؾهٌ ٜتِ إثبات ايتربعات بهاف١ صٛضٖا غٛا٤ً ناْت ْك (13/4مادة )

يف ايٓعاّ املايٞ يًذُع١ٝ سػب ايتعًُٝات خسَات اٚ ؽفٝض ايتعاّ 

 ٚاملعاٜري اـاص١ بصيو .
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ٚإزاض٠ يف َٓافص اغتكباٍ ايتربعات  اغت٬َٗاوطض غٓس قبض يًُبايؼ اييت ٜتِ ( 14/4مادة )

 املٛاضز , ٜٚتطُٔ ٖصا املػتٓس املعًَٛات ايتاي١ٝ : ت١ُٝٓ 

 ق١ُٝ ايتربع با٭ضقاّ ٚاؿطٚف . .1
 ايتاضٜذ . .2
 ْٛع ايتربع ) املٓاؾط / املؿاضٜع / عاّ / أخط٣ ( . .3
 ْٛع ايهفاي١ يف ساٍ نإ ايتربع يهفاي١ زا١ُ٥. .4
 ع اؾػطايف ( .اؾ١ٗ ايٛاضز هلا ايتربع ) ايتٛظٜ .5
ططٜك١ ايتربع ) ْكسا أٚ ؾٝهات أٚ عٝٓا , ضقِ ايؿٝو , ايبٓو املػشٛب  .6

 عًٝ٘ ( 
 اغِ املتربع ث٬ثًٝا  .7
  بٝاْات املتربع ) عٓٛاْ٘ , ضقِ ٖاتف٘ , ايربٜس ا٫يهرتْٚٞ ( . .8
 اغِ اؾُع١ٝ ٚؾعاضٖا . .9

 اغِ َػتًِ ايتربع ث٬ثًٝا ٚتٛقٝع٘ . .10

وتٟٛ غٓس ايكبض ايعٝين يًع٬ُت ٚاجملٖٛطات ٚغريٖا ْفؼ بٝاْات غٓس  (15/4مادة )

ايكبض ايٓكسٟ  ٚايؿٝهات ايٛاضز يف ٖصٙ اي٥٬ش١ باإلضاف١ إىل بٝإ ايعسز 

 ٚايٓٛع  , ٚايٛظٕ ٚعسز ايكطع ٚٚصفٗا بايٓػب١ يًصٖب ٚاجملٖٛطات .

 ٜتِ إعساز غٓس ايكبض َٔ أصٌ ٚث٬خ ْػذ نايتايٞ : (16/4مادة )

 . ا٭صٌ يًُتربع .1
  . ْػد١ يًشػابات .2
 . ْػد١ يإلزاض٠ أٚ ايكػِ أٚ اؾ١ٗ  ايٛاضز هلا ايتربع زاخٌ اؾُع١ٝ .3
 . ْػد١ ثابت١ بايسفرت يًُطادع١ .4

ٜتِ تٛضٜس املبايؼ احملص١ً َٔ َٓسٚبٞ مجع ايتربعات َٚهاتب ايتشصٌٝ أٚ أٟ  (17/4مادة )

ايصٓسٚم ايعاّ  ٜٚكّٛ أَني  د١ٗ َع١ٝٓ بتشصٌٝ َبايؼ يًذُع١ٝ إىل

ايصٓسٚم بتشطٜط  غٓس قبض ض٥ٝػٞ , ٜٚطفل ب٘ ْػد١ َٔ غٓسات ايكبض 

ايفطع١ٝ اـاص١ باملٓسٚب ٚاييت تػاٟٚ متاَا ق١ُٝ غٓس ايكبض ايط٥ٝػٞ 

 ٜٚتطُٔ ٖصا ايػٓس املعًَٛات ايتاي١ٝ :

 ق١ُٝ املبايؼ با٭ضقاّ ٚاؿطٚف . .1
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 اغِ املٓسٚب )قصٌ ا٭َٛاٍ ( . .2
 ِ أٚ اإلزاض٠ أٚ اؾ١ٗ ايتابع هلا .ايكػ .3
 . )  َٔ ضقِ  : إىل ضقِ   (عسز ايػٓسات اييت ٜتِ ايتٛضٜس مبٛدبٗا   .4
 تاضٜذ ايػٓسات . ) َٔ تاضٜذ  : إىل تاضٜذ (   .5
 ت ايٛاضز٠ يف ايػٓسات أْٛاع ايتربعا .6
  ق١ُٝ نٌ ْٛع َٔ اْٛاع  ايتربعات .7
 املبايؼ ايٓكس١ٜ  .8
 ايؿٝهات  .9

 ايط٥ٝػٞ ث٬ثًٝا ٚتٛقٝع٘ .اغِ أَني ايصٓسٚم  .10
تػاٟٚ ق١ُٝ  غٓس ايكبض ايط٥ٝػٞ  َع فُٛع ايػٓسات ايفطع١ٝ َع  .11

 املبايؼ اييت مت اغت٬َٗا . باإلضاف١ إىل ق١ُٝ ايؿٝهات املطفك١ . 

بٓا٤ ع٢ً غٓس ايكبض ايط٥ٝػٞ  تٓتكٌ عٗس٠ املبايؼ املاي١ٝ َٔ ايصٓسٚم  (18/4مادة )

صًني إىل ايصٓسٚم ايط٥ٝػٞ ٜٚتِ إغكاط ايفطعٞ َٚػتكبًٞ ايتربعات ٚاحمل

ق١ُٝ ايػٓسات ٚعسز ٖصٙ ايػٓسات اييت أؾتٌُ عًٝٗا ايبٝإ َٔ عٗس٠ 

 ايؿدص أٚ ايكػِ املػتًِ يًػٓسات.

هب تٛضٜس اإلٜطازات ٚايتربعات ٚناف١ املتشص٬ت ايٓكس١ٜ إىل ايبٓو ٚتٛزع  (19/4مادة )

َني ايصٓسٚم أنجط َٔ يف سػاب اؾُع١ٝ , ٫ٚ هٛظ بكا٤ٖا يف عٗس٠ أ

ساعٗا فٛض  ايّٝٛ ايتايٞ, ٚإٕ نإ ايّٝٛ ايتايٞ أسس ايعط٬ت ايطمس١ٝ فٝتِ إٜ

بعس اعتُازٙ يو مبٛدب إشٕ تٛضٜس ْكس١ٜ يًبٓو ٚشاْتٗا٤ ٖصٙ ايعط٬ت 

كٛز أٚ ؾٝهات أٚ َػ٪٫ٚ عُا بعٗست٘ َٔ ْ ايصٓسٚمَٔ املاي١ٝ  ٜٚعترب أَني 

 ٫ٚ هٛظ ايصطف َٔ ٖصٙ املبايؼ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ. أٚضام شات ق١ُٝ 

ٜكّٛ أَني ايصٓسٚم بإعساز إشٕ تٛضٜس ايٓكس١ٜ يًبٓو ٚوعط تٛضٜس أٟ َبايؼ  (21/4مادة )

ْكس١ٜ بسٕٚ اغتعُاٍ ٖصا ايػٓس , ٜٚتطُٔ غٓس ايصطف ايٓكسٟ املعًَٛات 

 ايتاي١ٝ :

 ايتاضٜذ . .1
 ايك١ُٝ ضقُا ٚنتاب١ . .2
 ف٦ات ا٭َٛاٍ . .3
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 اغِ ايبٓو ٚضقِ ايفطع . .4
 ضقِ اؿػاب . .5
 ايتٛدٝ٘ احملاغيب ايٓاؾ٧ عٔ ع١ًُٝ ايتٛضٜس . .6
كٝس َػتٓسا يًيػٓس َٔ أصٌ ٚصٛض٠ ا٭صٌ يًشػابات ٜتأيف ٖصا ا .7

 ثابت١ بايسفاتط يًُطادع١ . ٚايصٛض٠

ٜكّٛ أَني ايصٓسٚم بتػًِٝ ْػد١ َٔ  غٓسات ايكبض ايط٥ٝػ١ٝ َطفل بٗا  (21/4مادة )

 قاغب ايكبضفطع١ٝ  َع إؾعاض اإلٜساع ايبٓهٞ إىل املاي١ٝ يٝكّٛ ايػٓسات اي

 بإدطا٤ املطابك١ ثِ ايكٝٛز احملاغب١ٝ اي٬ظ١َ.

ٜتِ ايتٛقٝع ع٢ً صٛض٠ اإلٜساع ايبٓهٞ ٚغٓسات ايكبض ايط٥ٝػ١ٝ َٔ املاي١ٝ  (22/4مادة )

مبا ٜفٝس اْ٘ مت اإلٜساع ٚبصيو ؽ٢ً َػ٪ٚي١ٝ أَني ايصٓسٚم َٔ ايٓكس١ٜ 

ٚايػٓسات ايفطع١ٝ اييت قاّ بتشصًٝٗا . ٚع٢ً أَني ايصٓسٚم ا٫ستفاظ 

 بٗصٙ املػتٓسات يف ا٭ضؾٝف اـاص بايصٓسٚم .

تهٕٛ املتشص٬ت إَا ْكسا أٚ بؿٝهات أٚ إٜساع َباؾط يف ايبٓٛى أٚ سٛا٫ت أٚ  (23/4مادة )

 ع١ٝٓٝ .

تهٕٛ املتشص٬ت املاي١ٝ اييت وطض عٓٗا غٓسات قبض ٖٞ املتشص٬ت ايٓكس١ٜ  (24/4مادة )

 ٚاملتشص٬ت بؿٝهات .

ع٬ُت ايتربعات ايع١ٝٓٝ اييت وطض بٗا غٓس قبض عٝين  ٖٞ املتشص٬ت َٔ اي (25/4مادة )

, ٚغريٖا َٔ  بأْٛاعٗا , ٚايصٖب ٚاجملٖٛطات ٚتػتًِ بأٚظاْٗا ٚأٚصافٗا

 يف غذ٬ت خاص١ بٗصٙ ايتربعات  ٜٚتِ َتابعتٗا نًُٝاايتربعات ايع١ٝٓٝ 

وطض قطط يًتربعات ايع١ٝٓٝ اييت ٜػتًُٗا أَني ايصٓسٚم َع ؾ١ٓ  (26/4مادة )

ايتربعات ,ٜٚطفل ب٘ ْػد١  ايتربعات ايع١ٝٓٝ َٔ املٓافص املدتًف١ ٫غتكباٍ

َٔ غٓسات ايكبض ايع١ٝٓٝ اـاص١ باملٓسٚب ٜٚتطُٔ ٖصا احملطط  

 املعًَٛات ايتاي١ٝ :

 اغِ املٓسٚب )قصٌ ايتربعات ايع١ٝٓٝ( . .1
 ايكػِ أٚ اإلزاض٠ ايتابع هلا . .2
 غٓسات ايكبض ايعٝين  ) َٔ ضقِ  : إىل ضقِ ( .3
 تاضٜذ ايػٓسات  ) َٔ تاضٜذ : إىل تاضٜذ ( . .4
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 يهُٝات املػت١ًُ ٚٚصفٗا ٚأْٛاعٗا ٚأٚظاْٗا . ا .5
 أمسا٤ ؾ١ٓ ا٫غت٬ّ يًتربعات ايع١ٝٓٝ  ٚتٛقٝعِٗ  .6

ٜتِ تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؿصط ايتربعات ايع١ٝٓٝ ٚعٌُ قاضط خاص١ بٗا  . ٚتكِٝٝ  (27/4مادة )

َا ميهٔ ا٫غتفاز٠ َٓ٘ يف اؾُع١ٝ , ُٚتجبت نتربع بعس اغتٝفا٤ مجٝع 

املػتٓسات اي٬ظ١َ يصيو , ٚبٝع َا ميهٔ بٝع٘ نايصٖب ٚاجملٖٛطات 

 ع. ٚايع٬ُت ٚغريٖا ٜٚتِ إثبات قُٝتٗا بعس ايبٝع بػٓس قبض ْكسٟ نترب

ايتش٬ٜٛت ايبٓه١ٝ اييت تتِ بني سػابات اؾُع١ٝ ٫ وطض بٗا غٓسات قبض  (28/4مادة )

ٚوطض عٓٗا إؾعاضات َس١ٜٓ أٚ زا١ٓ٥ سػب اؿاي١ , ٜٚعترب اإلؾعاض ايبٓهٞ 

ٚاـطاب املطفل ب٘ َػتٓسا َٛدبا يًتػذٌٝ يصاحل اؾ١ٗ املطغ١ً بعس 

 ػتفٝس .ايتأنس َٔ تػذٌٝ ايك١ُٝ يف ايبٓو يصاحل امل

ايتربعات عٔ ططٜل اإلٜساعات املباؾط٠ يف اؿػابات ايبٓه١ٝ املدصص١  (29/4مادة )

يًُؿاضٜع ٚا٭ْؿط١ ٫ وطض عٓٗا غٓسات قبض ٚتػذٌ قاغبًٝا يصاحل 

املٓاؾط أٚ اؾٗات املفتٛح هلا اؿػاب ايبٓهٞ , ٚيف ساي١ طًب املتربع َا 

تربع بعس ايتأنس َٔ تػذٌٝ ٜفٝس بتربع٘ وطض ي٘ إؾعاض زا٥ٔ بك١ُٝ اي

 ايك١ُٝ يف ايبٓو يصاحل اؾُع١ٝ.

عٔ ططٜل اإلٜساعات ايعا١َ غري املدصص١ يًُؿاضٜع ٚا٭ْؿط١ ايتربعات  (31/4مادة )

املباؾط٠ يف سػابات اؾُع١ٝ ايبٓه١ٝ ٫ وطض عٓٗا غٓسات قبض ٚتعاجل 

ٜفٝس بتػذًٝٗا قاغبًٝا نتربعات عا١َ َا مل ٜطز إؾعاض َٔ املتربع 

بتدصٝص َا تربع ب٘ ملٓؿط قسز , ٚيف ساي١ طًب املتربع َا ٜفٝس بك١ُٝ 

تربع٘ وطض ي٘ إؾعاض زا٥ٔ بك١ُٝ ايتربع بعس ايتأنس َٔ تػذٌٝ ايك١ُٝ يف 

 ايبٓو يصاحل اؾُع١ٝ.

ا٭َط املػتسِٜ : ٖٛ أَط َٔ َتربع يًبٓو بتدًٜٛ٘ غصِ َبًؼ قسز يف  (31/4مادة )

بصف١ َػتُط٠ ) وسز املس٠( ؿػاب قسز َٔ  تاضٜذ قسز َٔ سػاب٘

وتٟٛ ا٭َط ٓو املػشٛب عًٝ٘ ا٭َط املػتسِٜ ٚسػابات اؾُع١ٝ يف ايب

 املػتسِٜ ايبٝاْات ا٭غاغ١ٝ ايتاي١ٝ : 

 اغِ املتربع . .1
 ضقِ سػاب املتربع ٚايفطع املفتٛح فٝ٘ اؿػاب . .2
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 تاضٜذ ا٫غتكطاع . .3
 َبًؼ ايتربع . .4
 ١ ( .اغِ املػتفٝس ) اؾُعٝ .5
 ضقِ سػاب املػتفٝس . .6
 ايػطض َٔ ايتربع )املٓؿط أٚ اؾ١ٗ ايٛاضز هلا ايتربع ( . .7

ا٭َط املػتسِٜ َطبٛع بٓهٞ َٔ أصٌ ٚصٛضتني , ا٭صٌ يًبٓو , صٛض٠ يكػِ  (32/4مادة )

 املٛاضز , ٚصٛض٠ يًشػابات .

ٚبايتٓػٝل َع قػِ املٛاضز عصط ا٭ٚاَط املػتسمي١  اإلزاض٠ املاي١ًٜٝعّ قٝاّ  (33/4مادة )

َٚتابعتٗا ؾٗطٜا ٚاملطابك١ ايبٓه١ٝ يًشػابات ايٛاضز٠ هلا ا٫غتكطاعات , 

ٚسصط املبايؼ ايٛاضز٠ زٕٚ ٚدٛز ْػذ َٔ ا٭ٚاَط املػتسمي١ يسٟ اؾُع١ٝ , 

ٚسصط ا٭ٚاَط املٛدٛز٠ ٚاييت مل ٜٓفص اغتكطاعٗا َٚطايب١ ايبٓو 

 ت ٚعٌُ ايتػٜٛات اي٬ظ١َ.باإلٜطاسا

بإعساز نؿف ؾٗطٟ ٜٛضح ًَدص املكبٛضات ايٓكس١ٜ  ايكبضٜكّٛ قػِ  (34/4مادة )

ٚاملكبٛضات بؿٝهات ٚاملكبٛضات ايع١ٝٓٝ ق١ًً سػب بٓٛزٖا ٜٚعسٖا َٔ 

ٚوتفغ بايصٛض٠ بايسفرت ٭دٌ  ايعاّأصٌ ٚصٛض٠ , ٜطغٌ ا٭صٌ يًُسٜط 

 .املتابع١ ٚايطقاب١ ٚتكِٜٛ ا٭زا٤ 
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 ع٢ً ايصطف اعتُاز غًط١ هلا اييت باؾُع١ٝ اإلزاض١ٜ املػتٜٛات تػًػٌ ٜهٕٛ (1/5مادة )

-: ايتايٞ ايٓشٛ

 . اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ .1
 . اإلزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ ْا٥ب .2
 اَني ايصٓسٚم .3
 ايعاّ . املسٜط .4

 ض٥ٝؼ تٛقٝع َع ايؿٝهات مجٝع يف ض٥ٝػٝا املسٜط ايعاّ تٛقٝع ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ٚ                     

 أٚ ايعاًَني ٭سس هٛظ ٫ اؿا٫ت مجٝع ٚف٢ املايٞ سٜطامل أٚ اإلزاض٠ فًؼ

 َٓ٘ ا٭ع٢ً ايػًط١ باعتُاز إ٫ ب٘ خاص١ َبايؼ صطف اعتُاز املسٜطٜٔ

 بعض أٚ نٌ يف َباؾط٠ َٓ٘ ا٭ز٢ْ املػت٣ٛ ٜفٛض إٔ َػت٣ٛ ٭ٟ هٛظ(2/5مادة )

 إعاز٠ ا٭ز٢ْ يًُػت٣ٛ هٛظ ٫ ٚ قسٚز٠, يفرت٠ َٓ٘ نتابٞ بكطاض غًطات٘

. يػريٙ ا٭ع٢ً املػت٣ٛ َٔ ي٘ املُٓٛس١ ايػًطات تفٜٛض

 ايصطف َعتُس ٖٛ عٓ٘ ٜٓٛب َٔ أٚ صاسب ايص٬س١ٝ  غبل ٜهٕٛ بٓا٤ً ع٢ً َا (3/5مادة )

 ْٗا٥ًٝا تٛقٝعًا املدتًف١ ايصطف َػتٓسات ع٢ً تٛقٝع٘ ٜٚعترب ايسفع آَط أٚ

 أٚ ايٓكٛز زفع اختصاص٘ سػب ن٬ ا٭َٛاٍ سفغ عٔ يًُػ٦ٛيني هٝع

 . ا٫ستٝادات ؾطا٤ أٚ ايبٓه١ٝ اإلؾعاضات اعتُاز أٚ ايؿٝهات ؼطٜط

 ٜػتًعّ َاي١ٝ ْفك١ عٓ٘ ٜٓؿأ تصطف ٭ٟ صاسب ايص٬س١ٝ اعتُاز إٕ (4/5مادة )

 يس٣ املػتع١ًُ ايٓعا١َٝ املػتٓسات بٛاغط١ غًِٝ بؿهٌ تٓفٝصٖا بايططٚض٠

اإلزاض٠  عتربتٚ املايٞ بايٓعاّ املٛضش١ احملاغب١ٝ يإلدطا٤ات ٚطبكًا اؾُع١ٝ

٫ٚ ٜعفٞ تٛدٝ٘ صاسب   اإلدطا٤ات ٖصٙ تٓفٝص صش١ عٔ َػ٫ًٛ٦ املاي١ٝ

 ايص٬س١ٝ املاي١ٝ َٔ إتباع اـطٛات ايٓعا١َٝ يتٓفٝص ع١ًُٝ ايصطف. 

 ايٓكٛز زفع ايصٓازٜل ٭َٓا٤ هٝع ايصٟ ايٓعاَٞ املػتٓس  ايصطف غٓس ٜعترب (5/5مادة )

 َٔ ايٓكٛز غشب هٝع ايصٟ ايٓعاَٞ املػتٓس ٖٛ غٓس ايصطف  إٔ نُا
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مبٛدب ايؿٝهات  املػشٛب١  ع٢ً اؾُع١ٝ ٚعػب اإلدطا٤ات املؿاض  ايبٓو

 .إيٝٗا يف ٖصٙ اي٥٬ش١ 

 غٓس مبٛدب املصاضٜف غٛا٤ً يًرباَر ٚا٭ْؿط١ أٚ املصاضٜف ايعا١َ  غساز ٜتِ( 6/5) مادة

 : ايتاي١ٝ ايططم بإسس٣ صطف

 ,ع٢ًأٚ َٔ عٗس٠ املصطٚفات ايٓجط١ٜ  ايرباَر ٚا٭ْؿط١عٗس٠  َٔ ْكسًا .1

 . ضٜاٍ  1000 ايٓكسٟ يًصطف احملسز ايػكف ٜتذاٚظ ٫ إٔ

 َٔ أنجطيًُصاضٜف  َعٗا املتعاٌَ ايبٓٛى إسس٣ ع٢ًأٚ سٛاي١  بؿٝو .2

 . ضٜاٍ 1000
 ايصطف َػٛغات ؾُٝع املعا١ًَ اغتهُاٍ َٔ ايتأنس بعس شيو ٜٚتِ                      

 املٛظفني َٔ عًٝٗا ايتٛقٝعات انتُاٍ ٚ شيو ٢عً ايساي١ املػتٓسات ٚإضفام

 يإلدطا٤ات ٚطبكًا ايص٬س١ٝ صاسب َٔ ايصطف ٚاعتُاز املدتصني

 ٖصٙ اي٥٬ش١ .  يف املٛضش١

تتِ ع١ًُٝ ايصطف ع٢ً ايرباَر ٚا٭ْؿط١ يف اؾُع١ٝ ٚاييت هلا ضصٝس َايٞ (7/5مادة )

َُتربع ب٘ أٚ َعتُس٠ يف َٛاظ١ْ ايعاّ املايٞ قٌ ايصطف َٔ خ٬ٍ تعب١٦ 

منٛشز طًب ايصطف ع٢ً ايٓؿاط ٜٚٓبػٞ إٔ وتٟٛ منٛشز طًب ايصطف 

 ع٢ً :

 بطًب ايصطف . بٝاْات اإلزاض٠ أٚ ايكػِ املعين .1

 بٝاْات ايربْاَر أٚ ايٓؿاط اٚ ايبٓس املطاز ايصطف ي٘ . .2

ؼسٜس ضقِ ايبٓس اٚ ايربْاَر يف َٛاظ١ْ ايعاّ يف ساٍ مت اعتُازٙ فٝٗا  .3

 ٚايطصٝس املعتُس . 

 تٛقٝع اإلزاض٠ ايطايب١ يًصطف . .4

 اعتُاز صاسب ايص٬س١ٝ .  .5

مبا ٜفٝس تٛفط ايطصٝس َٔ خ٬ٍ املٛاظ١ْ أٚ َٔ خ٬ٍ  اإلزاض٠ املاي١ٝتٛقٝع  .6

 ٚدٛز تربع ٚزعِ يًربْاَر .

يف ساٍ عسّ تٛفط ضصٝس يًربْاَر أٚ املبازض٠ ٜتِ إعساز منٛشز َٓاق١ً بني ايبٓٛز (8/5مادة )

ٚبعس إمتاّ ع١ًُٝ املٓاق١ً ٜتِ إدطا٤ ع١ًُٝ ايصطف مبٛدب غٓس ايصطف 

 ٝاْات ايتاي١ٝ  :ٚوتٟٛ منٛشز املٓاق١ً ع٢ً ايب
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 ايبٓس / ايربْاَر املطاز املٓاق١ً ي٘ . .1

 ايبٓس / ايربْاَر املطاز املٓاق١ً َٓ٘ .  .2

َٛافك١ صاسب ايص٬س١ٝ ع٢ً إدطا٤ املٓاق١ً بعس تأنٝس املاي١ٝ  .3

 ع٢ً تٛفط ضصٝس يف ايبٓس املطاز املٓاق١ً َٓ٘ .

ًا ؼسٜس ْٛع١ٝ ٖصٙ املٓاق١ً ٌٖ ٖٞ زعِ َٔ ايبٓٛز ايعا١َ أٚ قطض .4

 ع٢ً ٖصا ايربْاَر ست٢ ٜتِ تػٜٛك٘ أٚ ٚصٍٛ تربعات ي٘ .  َػرتزًا 

ٜتِ ؼطٜط غٓس صطف عٓس غساز املصطٚفات مبٛدب ؾٝهات َػشٛب١ َٔ قبٌ (9/5مادة ) 

اؾُع١ٝ ع٢ً أسس ايبٓٛى اييت هطٟ ايتعاٌَ َعٗا ٚوتٟٛ غٓس ايصطف 

 ع٢ً ايبٝاْات ايتاي١ٝ

 اغِ املػتفٝس . .1
 عًٝ٘ ٚضقِ اؿػاب . اغِ ايبٓو املػشٛب .2
 املبايؼ ضقُا ٚنتاب١ . .3
 ضقِ ايؿٝو املػشٛب  .4
 أغباب ايصطف . .5
 ايتٛدٝ٘ احملاغيب يع١ًُٝ ايصطف . .6

تٛقٝع ناف١ ا٭ططاف اييت اؾرتنت يف إعساز َٚطادع١ غٓس ايصطف )  .7

 (املسٜط املايٞ أعسٙ , ضادع٘ , 
 ِ .تٛقٝع أصشاب ايص٬س١ٝ ٚيف سسٚز ايص٬سٝات املاي١ٝ املدٛي١ هل .8

قبٌ   ايؿٝو ٖٛ ايصو ٚاملػتٓس ايكاْْٛٞ ايصٟ ٜتِ مبٛدب٘ زفع ايٓكٛز َٔ ( 11/5مادة ) 

 ايبٓو يًُػتفٝس ٜٚطاع٢ فٝ٘ َا ًٜٞ :
 شنط ا٫غِ ايصطٜح يًذ١ٗ املػتفٝس٠ . 
 تػذٌٝ املبًؼ املسفٛع ضقُا ٚنتاب١ . 
 ا٫عتُاز َٔ صاسب ايص٬س١ٝ . 

 ٚاملٛزع بايتٛقٝع املفٛضني تٛقٝع اؾُع١ٝ َٔ ايصازض ايؿٝو وٌُ إٔ هب(11/5مادة )

 .ايبٓٛى يس٣ تٛقٝعِٗ منٛشز

وعط إصساض أٟ ؾٝو بسٕٚ غٓس ايصطف , نُا وعط ع٢ً غري قػِ املاي١ٝ  (12/5مادة )

 إٔ ٜكّٛ بإعسازٙ 
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ٜطفل َع غٓس صطف ايؿٝهات ناف١ ايٛثا٥ل املربض٠ يًصطف ٜٚتأيف غٓس  (13/5مادة )

صطف ايؿٝهات َٔ أصٌ ٚصٛض٠ ا٭صٌ يًشػابات يًكٝس مبٛدب٘ ٚايصٛض٠ 

ثابت١ بايسفاتط يًُطادع١ . أٚ َٔ خ٬ٍ منٛشز آيٞ َٔ ايٓعاّ اؿاغٛبٞ بعس 

بإصساض ايتأنس َٔ اغتٝفا٤ ايٓعاّ اؿاغٛبٞ يًُتطًبات ايطقاب١ٝ املتعًك١ 

 ايػٓسات اٯي١ٝ .

ٜتِ ايصطف يصاسب اؿل ْفػ٘ بعس ايتأنس َٔ ؾدصٝت٘ ٚهٛظ إٔ ٜٓٝب  (13/6مادة )

 عٓ٘ َٔ ٜتػًِ املبًؼ بتٛنٌٝ َعتُس .

ست٢ ٜصبح غٓس صطف ايؿٝهات زيٌٝ إثبات ع٢ً إبطا٤ ش١َ اؾُع١ٝ ػاٙ   (14/5مادة ) 

شنط ا٫غِ ايهاٌَ ايػري هب إٔ ٜٛقع َػتًِ ايؿٝو ع٢ً َنت ايػٓس َع 

ٚايصطٜح مبا ٜفٝس اغت٬َ٘ ايؿٝو َع اؿصٍٛ ع٢ً غٓس قبض يف 

 اؿا٫ت املٛدب١ يصيو 

يف ساي١ ؼطٜط ايؿٝو ملٛضز خس١َ أٚ أصٍٛ ثابت١ أٚ َتساٚي١ أٚ تػسٜس  (15/5مادة )

 إهاضات َٚا ؾاب٘ شيو ًٜعّ اؿصٍٛ ع٢ً غٓس ؼصٌٝ )قبض( بايؿٝو .

تٓسات ايصطف أٚ ايتأؾري عًٝٗا مبا ٜفٝس املطادع١ قبٌ اعتُاز هب ختِ َػ (16/5مادة )

غٓس ايصطف , نُا هب ايتأؾري عًٝٗا أٜطا مبا ٜفٝس ايصطف مبذطز 

 إصساض اإلشٕ أٚ ايؿٝو بصف١ ْٗا١ٝ٥ .

ا٭صٌ إٔ تتِ املسفٛعات بعس اغت٬ّ ا٭صٓاف املٛضز٠ ٚإضافتٗا يًُػتٛزعات أٚ  (17/5مادة )

ايطايب١ يًؿطا٤ , أٚ بعس قٝاّ ايططف اٯخط بتٓفٝص اغت٬َٗا َٔ اؾ١ٗ 

اضتباط٘ أٚ تعٗسٙ ِقَبٌ اؾُع١ٝ , ٚهٛظ يًذُع١ٝ صطف ايك١ُٝ َكسَا إشا 

 اقتطت ايططٚض٠ شيو بؿطط اؿصٍٛ ع٢ً ايطُاْات ايهاف١ٝ قبٌ ايصطف .

ؼ يف ساي١ صطف َبايؼ ْتٝذ١ تعاقسات أٚ َؿرتٜات هب ايتشكل َٔ إٔ املبً (18/5مادة )

 املطًٛب صطف٘ ٜطابل َا ٖٛ ٚاضز بؿطٚط ايتعاقس ٚإٔ ٜطاع٢ َا ًٜٞ :

 إٔ تهٕٛ ايفٛاتري أص١ًٝ ٚع٢ً منٛشز َطبٛع باغِ املٛضز ٚكت١َٛ َٓ٘ . 
 إٔ تهٕٛ ٖصٙ املػتٓسات باغِ اؾُع١ٝ ٚيٝؼ باغِ أسس َٓػٛبٝٗا . 
 إشٕ اإلضاف١ يًُداظٕ عٔ ا٭صٓاف اييت مت ؾطا٩ٖا .  
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تٛقٝع ضٜاٍ ب 1000ٓاف املٛضز٠ إشا ظازت قُٝتٗا عٔ قطط فشص عٔ ا٭ص 

فإٕ قًت عٔ شيو ٜهتف٢ بتٛقٝع َسٜط  َسٜط اإلزاض٠ ٚقاغب ايصطف

 اإلزاض٠ ع٢ً ايفاتٛض٠ مبا ٜفٝس مبطابكتٗا يًعٝٓات ٚاملٛاصفات املطًٛب١ .
 صٛض٠ أَط ايتٛضٜس ) ايؿطا٤ ( . 
َػتدًصات ا٭عُاٍ أٚ ايرتَُٝات ٚقاضط اغت٬َٗا . َع اغتٝفا٤  

ناف١ اإلعتُازات املطتبط١ بٗا َٔ دٗات اإلؾطاف ٚ اإلزاض٠ املع١ٝٓ 

 باملتابع١ ٚايتٓفٝص  ٚايتأنس َٔ َطابكتٗا ملا مت اإلتفام عًٝ٘ .
ايتأنس بإٔ ايفاتٛض٠ أٚ املػتدًصات مل ٜػبل صطفٗا ٚإٔ ؽتِ  

 )ُصطف( فٛض غساز ايجُٔ .املػتٓسات غتِ 

غٓسات ايصطف املًػا٠ ٜٓبػٞ إٔ ٜطفل أصٌ ايػٓس َع صٛضت٘ َٛضشا غبب  ( 19/5مادة )

 اإليػا٤ ٚاغِ َعس ايػٓس ث٬ثًٝا ٚتٛقٝع٘ .

ٜكصس بٗا ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات ٚايفٛاتري ٚايهؿٛف ايٛثا٥ل امل٪ٜس٠ يًصطف ٚ (21/5مادة )

٠ يعًُٝات صطف ايٓفكات ٚاييت هب إٔ ٚغريٖا َٔ املػتٓسات املربض٠ ٚامل٪ٜس

تطفل َع َػتٓسات ايصطف املصنٛض٠ يف ٖصٙ اي٥٬ش١ , مبا ٜفٝس أْٗا متت 

ع٢ً ايٛد٘ ايصشٝح ٚبإٔ املؿرتٜات أٚ املػتًعَات أٚ ا٭ؾػاٍ أٚ اـسَات قس 

متت يصاحل اؾُع١ٝ ٚأْ٘ قس مت اغت٬َٗا , ٚهب إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايٛثا٥ل 

باغِ اؾُع١ٝ ٚيٝؼ باغِ أسس َٓػٛبٝٗا ٚبتٛاضٜذ  ٚايبٝاْات ٚايفٛاتري

 سسٜج١ َكاضب١ يًتاضٜذ املكس١َ فٝ٘.

إشا فكست املػتٓسات امل٪ٜس٠ ٫غتشكام َبًؼ َعني قبٌ ايصطف داظ إٔ ٜتِ  (21/5مادة )

بعس ايتأنس َٔ عسّ غابك١ ايصطف  صاسب ايص٬س١ٝايصطف مبٛافك١ 

صطف  بتشٌُ مجٝع ايٓتا٥ر ٚبؿطط إٔ ٜأخص ايتعٗس اي٬ظّ ع٢ً طايب اي

طايب ايصطف بسٍ فاقس اييت قس ترتتب ع٢ً تهطاض ايصطف ٜٚؿرتط إٔ ٜكسّ 

ٚشيو بعس إدطا٤ ايتشكٝل اي٬ظّ ٚاؽاش اإلدطا٤ات اي٬ظ١َ ملٓع يًُػتٓسات 

اغتدساّ املػتٓس ا٭صًٞ َع ٚدٛب إضفام ْتٝذ١ ايتشكٝل ايصٟ ُأدطٟ يف 

 ٖصا ايؿإٔ َع َػتٓسات ايصطف

 تتِ ع١ًُٝ صطف املطتبات ٚا٭دٛض  ٚفل ايتػًػٌ ايتايٞ :   (22/5) مادة
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ٜكّٛ قػِ املٛاضز ايبؿط١ٜ بتذٗٝع نؿف اغتشكاقات املٛظفني  .1

 املاي١ٝ. اإلزاض٠  َٚٔ ثِ ٜطغٌ إىل  ايص٬س١ٝصاسب ٚاعتُازٙ َٔ 

ٜكّٛ قػِ املاي١ٝ مبطادع١ نؿٛف ايطٚاتب ٚايتأنس َٔ عًُٝات  .2

 ايهؿف .ا٫ستػاب ايٛاضز٠ يف 

 صاسب ايص٬س١ٝبعس املطادع١ ٚايتسقٝل ٚاخص املٛافك١ ٚايتعُٝس َٔ  .3

املاي١ٝ بطباع١ قٛا٥ِ بأمسا٤ املٛظفني  اإلزاض٠كّٛ ع٢ً نؿف ايطٚاتب ت

صاسب ٚاملبايؼ اييت غتسفع هلِ ٚأضقاّ سػاباتِٗ ايبٓه١ٝ ٜٚٛقع َٔ 

 ايص٬س١ٝ

ٚإضغاي٘ ٜتِ تٛقٝع اـطاب َٔ قبٌ صاسب ايص٬س١ٝ يف اؾُع١ٝ  .4

 يًبٓو يًصطف .

 ميهٔ صطف ايطٚاتب ٚا٭دٛض قبٌ ايتاضٜذ احملسز يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ :   (23/5) مادة

صاسب املٛاغِ ٚا٭عٝاز ايطمس١ٝ َٚا ع٢ً ؾانًتٗا بؿطط َٛافك١  

فؼ إدطا٤ات صطف أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ ع٢ً شيو  ٚبإتباع ْ ايص٬س١ٝ

 ايطٚاتب ايػابك١ 

خاضز اؾُع١ٝ  ٜٚػتًعّ ٚدٛزٙ إىل َا بعس إٔ ٜهٕٛ املٛظف يف ١َُٗ  

 سًٍٛ املٛعس احملسز يصطف ايطٚاتب .

 عٓس اغتشكام إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ ا٫عتٝاز١ٜ أٚ أٟ إداظ٠ اغتجٓا١ٝ٥ أخط٣. 

ا٭صٌ يف ايصطف إٔ ٜتِ بؿٝهات يتشكٝل ايطبط ايساخًٞ َٚع شيو هٛظ  (24/5مادة )

اضز٠ يف ٖصٙ اي٥٬ش١ َٔ خ٬ٍ إٔ ٜتِ ايصطف ْكسا طبكا يًكٛاعس احملسز٠ ايٛ

 )ايعٗس املػتسمي١ ٚايعٗس امل٪قت١(.

طبٝع١ ايُعٗس  املػتسمي١ : ٜكصس بايعٗس٠ املػتسمي١ يف ٖصٙ اي٥٬ش١ بأْٗا  (25/5مادة )

املبًؼ ايصٟ ٜػًِ ٭سس املٛظفني أٚ املتعاْٚني َع اؾُع١ٝ يًصطف َٓ٘ ع٢ً 

عٌُ غٛا٤ً ناْت يًٓؿاط يف املسفٛعات ايٓجط١ٜ ٚايعاد١ً ٚفل استٝادات اي

ع٢ً إٔ ٜػتعاض ٖصا املبًؼ املصاضٜف ٚا٫ستٝادات ايعا١َ  اؾُع١ٝ أٚ

 عٓسَا ٜكرتب َٔ ا٫ْتٗا٤ .
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ٜتِ ايفصٌ يف ايعٗس غٛا٤ ناْت َ٪قت١ أٚ َػتسمي١ بني ايعٗس املدصص١  (26/5مادة )

ٚايعٗس املدصص١ ملٛاد١ٗ ٚتػ٢ُ بعٗس٠ ايٓؿاط  يًرباَر ٚا٭ْؿط١

 فات ايٓجط١ٜ أٚ َصاضٜف ايتؿػٌٝ ايعا١َ ٚتػ٢ُ بعٗس٠ ايتؿػٌٝ . املصطٚ

٫ تػذٌ أٟ عٗسٙ ع٢ً أقػاّ اؾُع١ٝ أٚ أٟ د١ٗ َػتدس١َ هلا بٌ نعٗس٠  (27/5) مادة

 ؾدص١ٝ تػتدسّ َٔ قبٌ َٛظف َعني ٚتػذٌ عًٝ٘ . 

هب ايفصٌ بني ايعٗس٠ ايسا١ُ٥ ٚامل٪قت١ ٫ٚ هٛظ ايسَر بُٝٓٗا يف سػاب   (28/5) مادة

 ٚاسس ست٢ ٚيٛ صطفت يٓفؼ ايؿدص. 

٫ هٛظ صطف عٗس٠ َاي١ٝ َٔ عٗس٠ َاي١ٝ أخط٣ أٚ عٗس٠ يؿدص َٔ ؾدص  (29/5) مادة

 آخط .

إٔ اإلزاض٠ ايطايب١ ع٢ً ٜصطح بايعٗس٠ املػتسمي١ بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ َسٜط  (31/5مادة )

طًب سسٖا ا٭قص٢ ٚفا٫ت ٚوسز يف اي صاسب ايص٬س١َٝٔ عتُس ت

ٜٚٓبػٞ إعاز٠ ايٓعط يف ٖصا اؿس نٌ فرت٠ ظ١َٝٓ ع٢ً ض٤ٛ ايصطف 

ايكطاض بايعٜاز٠ أٚ ايٓكصإ ,  صاسب ايص٬س١ٜٝٚتدص َٓٗا املٓصطف ايفعًٞ 

ٚوطض طًب يًعٗس٠ َٔ أصٌ ٚصٛض٠ ا٭صٌ ٜطغٌ يًشػابات بعس اعتُازٙ 

ؼطٜط غٓس صطف ايؿٝو أٚ ؼٌٜٛ ايك١ُٝ ٚايصٛض٠ تبك٢ َع اؾ١ٗ ٭دٌ 

 ايطايب١ يًعٗس٠ املػتسمي١ .

املػتسمي١ سػب طبٝع١  ؼسز نٌ إزاض٠ ٚقػِ فا٫ت ايصطف َٔ ايعٗس٠ (31/5مادة )

ٚيهٔ بصف١ عا١َ تهٕٛ ٖصٙ اجملا٫ت يف ْطام املصطٚفات ايعاد١ً ْؿاطٗا 

اغتدطاز ؾٝهات هلا ٚ املصطٚفات ايٓجط١ٜ ٚاييت ٜصعب ا٫ْتعاض ست٢ ٜتِ 

 ايططٚض١ٜ يًتؿػٌٝ .

ُتصطف ايعٗس٠ املػتسمي١ مبٛدب غٓس صطف ؾٝهات أٚ منٛشز ؼٌٜٛ بٓهٞ  (32/5مادة )

يًُػتفٝس ٚايصٟ ٜعس َٔ أصٌ ٚصٛض٠  ا٭صٌ ٜطغٌ إىل املاي١ٝ َطفكا ب٘ 

١ , أَا يػطض املطادعتبك٢ يف ايسفاتط ٚايصٛض٠ املعتُس  أصٌ طًب ايعٗس٠

 ايتشٌٜٛ ايبٓهٞ فا٭صٌ يًبٓو ٚصٛض٠ يًشػابات( .

ٜتِ ايصطف َٔ ايعٗس٠ املػتسمي١ بٓا٤ ع٢ً غٓس صطف ْكسٟ َٔ أصٌ ٚصٛض٠  (33/5مادة )

ايصٛض٠ ٚ, ٜطفل ا٭صٌ َع املػتٓسات ٜٚطغٌ إىل املاي١ٝ يًتػ١ٜٛ احملاغب١ٝ , 

 تبك٢ يس٣ املٛظف ٭دٌ املطابك١ َع طًب ايصطف .
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ميػو َٔ ٜعٗس إيٝ٘ بايعٗس٠ املػتسمي١ غذ٬ خاصا يتػذٌٝ ناف١  (34/5مادة )

َصطٚفات ايعٗس٠ بايتفصٌٝ أ٫ٚ بأٍٚ َٔ ٚاقع أشٕٚ ايصطف ع٢ً إٔ ىطع 

 ٖصا ايسفرت يًُطادع١ ٚايتسقٝل .

عٓسَا تكرتب ايعٗس٠ املػتسمي١ َٔ ايٓفاش ٜتِ إعساز نؿف تفطٜؼ   (35/5مادة )

يصطف  صطف٘ َٓٗا َطفكا ب٘ أصٍٛ أشٕٚ ا٫غتعاض١ َا مت ٚاغتعاض١ هلا

تػذًٝٗا ٚتكسّ إىل املاي١ٝ ٭دٌ املطادع١ ٚٚاملػتٓسات امل٪ٜس٠ يًصطف 

ثِ وطض إشٕ صطف ؾٝهات أٚ ؼٌٜٛ بٓهٞ بايسفاتط طبكا يطبٝعتٗا 

 ٫غتعاضتٗا باغِ ايؿدص املػ٪ٍٚ عٓٗا.

ٜٓبػٞ ختِ ناف١ املػتٓسات امل٪ٜس٠ يًصطف َٔ ايعٗس٠ غتِ "ُصطف" ٚشيو   (36/5) مادة

فٛض ا٫ْتٗا٤ َٔ ع١ًُٝ ايسفع أٟ بعس إٔ ٜتِ تٛقٝع ايؿٝو َٔ قبٌ أخط 

 ٜٚكّٛؾدص َفٛض ع٢ً تٛقٝع ايؿٝهات ٜٚتأنس َٔ عسّ تهطاض زفعٗا 

 غتُٗا غتِ )ضٚدع( .  املطادع

يٓعاّ اؾطز ايسٚضٟ َجٌ اـعا٥ٔ ٚنصيو ؽطع  ؽطع ايعٗس٠ املػتسمي١ (37/5مادة ) 

ُٜعس بٓتٝذ١ اؾطز  صاسب ايص٬س١ٝ يٓعاّ اؾطز املفاد٧ بٓا٤ ع٢ً طًب  ٚ

َٚسٜط ايكػِ أٚ اإلزاض٠ املدتص١ ايتابع هلا  ايعاّتكطٜطا ٜطفع إىل املسٜط 

 ايعٗس٠ ثِ تتدص اإلدطا٤ات اي٬ظ١َ يتػ١ٜٛ ايفطٚم .

تعترب ايعٗس املػتسمي١ عٗس٠ ؾدص١ٝ ٫ هٛظ ْكًٗا إىل َٛظف آخط إ٫ بعس  (38/5مادة )

إٔ تتِ تػٜٛتٗا ٚإخ٤٬ ططف املٛظف املػ٪ٍٚ عٓٗا , ع٢ً إٔ ٜعس بصيو 

, ٫ٚ هٛظ عاٍ َٔ  صاسب ايص٬س١ٝقطط اغت٬ّ ٚتػًِ ٜعتُس َٔ 

عٗس املػتسمي١ ا٭سٛاٍ إٔ ٜعٗس ٭سس ايعاًَني يف املاي١ٝ أٚ ايطقاب١ املاي١ٝ باي

 ٚشيو يًُشافع١ ع٢ً ْعاّ ايطبط ايساخًٞ .

 تصف٢ ايعٗس املػتسمي١ يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ : (39/5مادة )

يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املايٝة١ ٜٚةٛضز املتبكةٞ َٓٗةا إىل ايبٓةو أٚ ايصةٓسٚم , نُةا         .1

 أْٗا تػتعاض نا١ًَ يف بسا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ اؾسٜس٠ .
 ا تصفٝتٗا ٫ْتفا٤ ايػطض َٓٗا .عٓسَا تطًب اإلزاض٠ ايطايب١ هل .2
عٓةةةةسَا تٓتكةةةةٌ َةةةةٔ َٛظةةةةف إىل َٛظةةةةف آخةةةةط ٭ٟ غةةةةبب َةةةةٔ ا٭غةةةةباب        .3

 ناإلداظ٠ أٚ املطض أٚ ايٛفا٠ أٚ إْٗا٤ ايعٌُ .
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يف بعةس َطادعةة١ َػةةتٓسات ايعٗةةس٠ املػةتسمي١ ؼةةٍٛ إىل املايٝةة١ ٭دةةٌ تػةةذًٝٗا    (41/5مااادة )

املػةةةتفٝس٠ سػةةةب  ٚؼُةةةٌ عًةةة٢ اؿػةةةابات   ايٓعةةةاّ احملاغةةةيب بعةةةس ؼًًٝةةةٗا   

طبٝعتٗةةا . َةةع ايتأنٝةةس عًةة٢ احملاغةةب بعةةسّ تػةةذٌٝ ايعٗةةس٠ بؿةةهٌ إمجةةايٞ   

 ٚإقفاهلا يف سػابات ف١ًُ .

٫ هٛظ صطف املطتبات ٚا٭دٛض أٚ ا٭دٛض اإلضاف١ٝ أٚ املهافآت أٚ اؿٛافع أٚ  (41/5مادة )

 غًف يًعاًَني َٔ ايعٗس املػتسمي١ .

 ٫ عٔ ايعٗس٠ املػتسمي١ َا ًٜٞ :ٜؿرتط فُٝٔ ٜهٕٛ َػ٪ٚ (42/5مادة )

َٔ ايعاًَني ايسا٥ُني يف اؾُع١ٝ ٚع٢ً نفايتٗا اٚ غعٛزٟ إٔ ٜهٕٛ  .1

 اؾٓػ١ٝ 
 املاي١ٝ  . اإلزاض٠أ٫ ٜهٕٛ َػ٪ٍٚ َػ٪ٚي١ٝ سػاب١ٝ يف  .2

ٜتطًب ا٭َط ٚدٛز َػتٓس عٔ نٌ َبًؼ ٜصطف َٔ ايعٗس٠ املػتسمي١ ٚهب  (43/5مادة )

 ت َا ًٜٞ :إٔ ٜتٛافط يف ٖصٙ املػتٓسا

 إٔ تهٕٛ ٖصٙ املػتٓسات َٔ زفاتط َطبٛع١ بأضقاّ َػًػ١ً . .1
 إٔ تهٕٛ َعتُس٠ َٔ صاسب ايص٬س١ٝ سػب ايٛاضز باي٥٬ش١ . .2
ٜتِ ايتٛقٝع عًٝٗا بٛاغط١ ايؿدص ايصٟ تػًِ ايٓكس١ٜ )املػتفٝس( مبا  .3

 ٜفٝس ايػساز )َػتٓس با٫غت٬ّ أٚ غٓس قبض(.
 ٚاؿطٚف .تتِ نتاب١ املبايؼ با٭ضقاّ  .4
 هب إٔ وتٟٛ املػتٓس ع٢ً ٚصف ناف ٭غباب املصطٚف . .5
 إٔ تهٕٛ املػتٓسات باغِ اؾُع١ٝ ٚيٝؼ باغِ أسس َٓسٚبٝٗا . .6
 إٔ تهٕٛ املػتٓسات بتٛاضٜذ َكاضب١ يتاضٜذ  تكسميٗا . .7
أ٫ ٜعٜس َا ٜصطف َٔ ايعٗس٠ املػتسمي١ عٔ املبًؼ احملسز َٔ أصشاب  .8

 ايص٬س١ٝ .

ساي١ تعصض اؿصٍٛ ع٢ً َػتٓس َ٪ٜس يًصطف ٜتِ اغتدساّ منٛشز زاخًٞ يف  (44/5مادة )

ٜٛضح ْٛع املصطٚف تفصًٝٝا ٚايكا٥ِ ب٘ ٜٚٛقع َٔ َسٜط إزاض٠ َػتًِ ايعٗس٠ 

ٜٚهٕٛ شيو يف سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥ ٚيف أضٝل  صاسب ايص٬س١ٜٝٚعتُس َٔ 

 اؿسٚز.
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ملبًؼ ايصٟ ٜػًِ ٭سس املٛظفني ٜكصس بايعٗس٠ امل٪قت١ يف ٖصٙ اي٥٬ش١ بأْٗا ا (45/5مادة )

يف أٟ إزاض٠ أٚ َٛقع عٌُ يإلْفام غري املعطٚف قُٝت٘ بسق١ َكسًَا َجٌ ؾطا٤ , 

 أٚ غساز َصطٚف , أٚ غساز ايتعاّ.

بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ إزاض٠ َع١ٓٝ  صاسب ايص٬س١ٝتعتُس ايعٗس٠ امل٪قت١ َٔ  (46/5مادة )

ع٢ً إٔ وسز يف ٖصا ايطًب َكساض ٖصٙ ايعٗس٠ ٚفا٫ت ايصطف ٚاملٛظف 

ايصٟ غتصطف ي٘ , ٚوطض َٔ أصٌ ٚصٛض٠ ,ا٭صٌ  ٜطغٌ إىل املاي١ٝ بعس 

اعتُازٙ ٭دٌ إعساز منٛشز صطف ايؿٝو أٚ ايتشٌٜٛ ايبٓهٞ , ٚايصٛض٠  

 قت١ يًُطادع١ .تبك٢ َع اإلزاض٠ ايطايب١ يًػًف١ امل٪

ٚبٓا٤ ٫ يف ايػطض ايصٟ طًبت َٔ أدً٘ ٫ هٛظ ايصطف َٔ ايعٗس٠ امل٪قت١ إ (47/5مادة )

 ع٢ً َػتٓسات َػتٛفا٠ َٔ ايٓٛاسٞ ايؿه١ًٝ ٚاملٛضٛع١ٝ .

تصطف ايعٗس٠ امل٪قت١ مبٛدب غٓس صطف ؾٝهات أٚ منٛشز ؼٌٜٛ بٓهٞ  (48/5مادة )

صٌ ٜطغٌ إىل املاي١ٝ َطفكا ب٘ يًُػتفٝس ٚايصٟ ٜعس َٔ أصٌ ٚصٛض٠  ا٭

أصٌ طًب ايعٗس٠ املعتُس  ٚايصٛض٠  تبك٢ يف ايسفاتط يػطض املطادع١ , أَا 

 ايتشٌٜٛ ايبٓهٞ فا٭صٌ يًبٓو ٚصٛض٠ يًشػابات( .

تتِ تػ١ٜٛ ايعٗس٠ امل٪قت١ يف َس٠ ٫ تتذاٚظ عؿط٠ أٜاّ َٔ تةاضٜذ اْتٗةا٤ ايػةطض     (49/5مادة )

املػتٓسات إىل املايٝة١ يًُطادعة١ ٚايفشةص بعةس     ايصٟ صطفت َٔ أدً٘ , ٚتكسّ 

اعتُازٖةةا َةةٔ صةةاسب ايصةة٬س١ٝ ٚبعةةس تٛضٜةةس املتبكةةٞ َٓٗةةا إىل ايصةةٓسٚم أٚ      

ايبٓةةو سػةةب إدةةطا٤ات ايتٛضٜةةس املؿةةاض إيٝٗةةا يف ٖةةصٙ اي٥٬شةة١ , ثةةِ تػةةذٌ يف     

 ايسفاتط ٚؼٌُ ع٢ً اؿػابات املػتفٝس٠ طبكًا يطبٝعتٗا .

 قت١ يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ :تصف٢ ايعٗس٠ امل٪ (51/5مادة )

 يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ ٜٚٛضز املتبكٞ َٓٗا إىل ايبٓو . .1
 عٓسَا تطًب اإلزاض٠ ايطايب١ هلا تصفٝتٗا ٫ْتفا٤ ايػطض َٓٗا . .2
عٓةةةةسَا تٓتكةةةةٌ َةةةةٔ َٛظةةةةف إىل َٛظةةةةف آخةةةةط ٭ٟ غةةةةبب َةةةةٔ ا٭غةةةةباب      .3

 ناإلداظ٠ أٚ املطض أٚ ايٛفا٠ أٚ إْٗا٤ ايعٌُ .

٫ هٛظ صطف عٗس٠ َ٪قت١ ٭سس ا٭ؾداص إشا نإ يف سٛظت٘ عٗس٠ أخط٣  (51/5مادة )

 َ٪قت١ أٚ َػتسمي١ إ٫ بعس تػٜٛتٗا .

 ٜؿرتط فُٝٔ ٜهٕٛ َػ٪٫ٚ عٔ ايعٗس٠ امل٪قت١ َا ٜأتٞ : (52/5مادة )
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إٔ ٜهٕٛ َٔ ايعاًَني ايسا٥ُني يف اؾُع١ٝ ٚع٢ً نفايتٗا اٚ غعٛزٟ  .1

 اؾٓػ١ٝ 
 املاي١ٝ .اإلزاض١ٜ ١ٝ سػاب١ٝ يف . أ٫ ٜهٕٛ َػ٪ٍٚ َػ٪ٚي2

ٜتطًب ا٭َط ٚدٛز َػتٓس عٔ نٌ َبًؼ ٜصطف َٔ ايعٗس٠ امل٪قت١ , ٚهب إٔ  (53/5مادة )

 ٜتٛافط يف ٖصٙ املػتٓسات ْفؼ ايؿطٚط املطًٛب١ يف َػتٓسات ايعٗس٠

 املػتسمي١ املؿاض ايٝٗا يف غٝام ٖصٙ اي٥٬ش١ .

إٕ ا٭صٍٛ ايؿدص١ٝ َجٌ ا٭دٗع٠ ٚاملعسات ٚا٭زٚات ٚا٭ثاخ ٚاملفطٚؾات  (54/5) مادة

ٚػٗٝعات اؿاغب اٯيٞ ٚٚغا٥ٌ ا٫تصاٍ ٚٚغا٥ٌ ايٓكٌ اييت تصطف َٔ 

َػتٛزع اؾُع١ٝ أٚ تؿرتٟ ٚتٛضع ؼت تصطف َٛظف أٚ فُٛع١ َٔ 

املٛظفني يػطض تٓفٝص َٗاّ ٚظا٥فِٗ ٫غتدساَِٗ ايؿدصٞ ؽطع 

ًٗا يف ) غذٌ ايعٗس ايع١ٝٓٝ ( ٚإثباتٗا نعٗس٠ َػ١ًُ , يكٝسٖا ٚتػذٝ

ٜٚهٕٛ َػ٪٫ًٚ عٓٗا ٚعٔ غ٬َتٗا ٚاحملافع١ عًٝٗا ٚسػٔ اغتعُاهلا سػب 

ا٭صٍٛ  املتعاضف عًٝٗا , ٚع٢ً ايٛد٘ ايصشٝح ٚإعازتٗا إىل اؾُع١ٝ عٓس 

 ايطًب .

ايص١َ ٭ٟ َٛظف  ٫ تػسز تعٜٛطات ْٗا١ٜ اـس١َ ٫ٚ متٓح ؾٗاز٠ بطا٠٤  (55/5) مادة

تٓتٗٞ خسَات٘ َٔ اؾُع١ٝ َامل ٜكِ بتػًِٝ ٚإخ٤٬ ناف١ ايعٗس املػذ١ً 

ب١ عًٝ٘ َٔ اٚ غساز ايكِٝ املرتتا٤ً ناْت عٗسًا ْكس١ٜ اٚ ع١ٝٓٝ عًٝ٘ غٛ

 ايعٗس اييت مل ٜػًُٗا ٚفل منٛشز ٜعس خصٝصًا هلصا ايػطض .

َٔ اـسَات مبٛدب عكٛز  ٜتِ ايتعاقس ع٢ً تاَني استٝادات اؾُع١ٝ  (56/5) مادة

غ١ٜٛٓ أٚ خطابات تعُٝس هلصا ايػطض بعس اعتُازٖا َٔ صاسب ايص٬س١ٝ 

 يف اؾُع١ٝ  ٚطبكًا يًص٬سٝات املدٛي١ إيٝ٘.

إٕ اعتُاز عكٛز اـسَات ٜػتًعّ بايططٚض٠ تٓفٝصٖا بؿهٌ غًِٝ بٛاغط١  (57/5) مادة

عًٝٗا يف ا٭ْع١ُ  املػتٓسات ايٓعا١َٝ املتبع١ ٚطبكٌا يإلدطا٤ات املٓصٛص

ايساخ١ًٝ يًذُع١ٝ ٜٚعترب ايكػِ ايطايب يًدس١َ املعين بٗصٙ ا٭عُاٍ 

ٚاـسَات َٚػ٪ٍٚ عٔ صش١ تٓفٝص ٖصٙ ايعكٛز , ٜٚتطًب شيو تأنس 

َٔ خ٬ٍ َػتشكات اؾ١ٗ املكس١َ يًدس١َ  املاي١ٝ عٓس صطف زفعات أٚ
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يؿهٌ ايػًِٝ ٚع٢ً تٛقٝع ايكػِ أٚ اإلزاض٠ املع١ٝٓ بإٔ تٓفٝص اـس١َ مت  با

 ايٛد٘ املطًٛب . 

هٛظ ػسٜس عكٛز اـسَات ٚبصات ايؿطٚط املٓصٛص عًٝٗا يف ايعكٛز   (58/5) مادة

 املٓت١ٝٗ إشا تٛفطت فٝٗا ايؿطٚط اٯت١ٝ : 

إٕ ٜهٕٛ املتعٗس قس قاّ بتٓفٝص ايتعاَات٘ ع٢ً ٚد٘ َطض٢ يف َس٠ ايعكس  

ايػابك١ ع٢ً ايتذسٜس  ٚفل تكطٜط َهتٛب َٔ د١ٗ اإلؾطاف َٚعتُس َٔ 

 ايعاّ . املسٜط

إٕ ٫ ٜهٕٛ قس ططأ انفاٌض ٚاضح ع٢ً ف٦ات ا٭غعاض أٚ ا٭دٛض َٛضٛع  

 ًٛب١ .ايعكس أٚ أٟ تػريات عا١َ يف ؾهٌ َٚطُٕٛ اـس١َ املط
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سػابات بايبٓٛى تٛزع فٝٗا َٛاضزٖا ٚإٜطازاتٗا . ٚص٬س١ٝ  ُ٪غػ١ٜهٕٛ يً (1/6مادة )

ٜتِ ؼسٜسٖا يف ٥٫ش١ ايص٬سٝات املعتُس٠ يف ايتٛقٝع ع٢ً ٖصٙ اؿػابات 

٠ عٔ  ٚظاض٠ عػب ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املٓع١ُ يصيو ٚايصازض امل٪غػ١ 

 ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؾٗات ا٭خط٣ شات ايع٬ق١ .

تتِ ٚفل َاٖٛ أٚ أٟ َٔ فطٚعٗا  ُ٪غػ١ص٬س١ٝ فتح سػابات بٓه١ٝ دسٜس٠ يً (2/6مادة )

, ٚتػطٟ ع٢ً ٖصٙ اؿػابات اؾسٜس٠ ناف١  َعتُس يف ٥٫ش١ ايص٬سٝات 

 تعًك١ باؿػابات ايبٓه١ٝ ايكسمي١ .ا٭سهاّ امل

َٛضني تفٜٛض ص٬سٝاتِٗ ع٢ً ٖصٙ اؿػابات ملط٩ٚغِٝٗ ٚتهٕٛ  (3/6مادة ) ٫ ول يًُف

 املسٜطغًط١ ايتفٜٛض يط٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ أٚ ْا٥ب٘ بعس ايطفع ي٘ َٔ قبٌ 

 ايعاّ.

ٜتِ إع٬ّ ايبٓو فٛضًا عٓس غشب أٚ تعسٌٜ غًط١ ا٭ؾداص املفٛضني  (4/6) مادة

 بايتٛقٝع.

هب اغتدساّ زفاتط ؾٝهات َطبٛع١ بأضقاّ َتػًػ١ً , ٚبايٓػب١ يًؿٝهات  (5/6مادة )

ايتايف١ هب ايتأؾري عًٝٗا بٛضٛح به١ًُ ٫غٞ ست٢ ٜبطٌ اغتعُاهلا 

ٝهات املسفٛع١ , ٚهب سفغ ٖصٙ ايؿٝهات برتتٝب تػًػًٗا ايطقُٞ يًؿ

٢ً زفاتط ايؿٝهات ايػري َػتع١ًُ نُا هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى ضقاب١ غ١ًُٝ ع

ٜٚتٛىل املطادع ايساخًٞ َػ٪ٚي١ٝ ايتأنس َٔ ايطقاب١ ع٢ً ٖصٙ ايؿٝهات 

 ٚضفع تكاضٜط زٚض١ٜ بصيو اىل املسٜط ايعاّ .

٫ت محا١ٜ َبايؼ ايؿٝهات هب طباعتٗا ع٢ً ايؿٝهات باؿاغب اٯيٞ أٚ بآ (6/6مادة )

 خاص١ بٗسف َٓع أٟ ؾدص َٔ قاٚي١ تػٝري َبًؼ ايؿٝو ٚضفع قُٝت٘ .

 عني أٚ بأمسا٤ اؾٗات املػتفٝس٠ هب إٔ ؼطض مجٝع ايؿٝهات باغِ ؾدص َ (7/6مادة )

 وعط بتاتًا اغتدطاز ؾٝو ؿاًَ٘ . (8/6مادة )

يؿٝهات املًػا٠ ُا هب إٔ ؼفغ اوعط بتاتًا تٛقٝع أٟ ؾٝو ع٢ً بٝاض ن (9/6مادة ) 

 َع أصٛهلا بسفرت ايؿٝهات َٚٔ ىايف ٖصا ا٭َط ٜتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ شيو . 
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ٜٚػًِ املٛظف فاتط ايؿٝهات ايٛاضز٠ َٔ ايبٓو بس املسٜط املايٞوتفغ  (11/6مادة )

 املدتص بتشطٜط ايؿٝهات ايسفاتط اي٬ظ١َ أ٫ًٚ بأٍٚ. 

يًصطف َع ايؿٝهات عٓس ايتٛقٝع  ًٜعّ إٔ ُتشفغ أصٍٛ املػتٓسات امل٪ٜس٠ (11/6مادة )

ُٜطاع٢ إٔ ٜهٕٛ س إصساض ايؿٝهات ًٜٚٚعّ إٔ ٜ٪ؾط ع٢ً املػتٓسات مبا ٜفٝ

 ايؿٝهات يٝؼ ي٘ ص١ً بايكٝس يف املاي١ٝ . طباع١املػ٪ٍٚ عٔ 

ٜعس املٛظف املدتص بتشطٜط ايؿٝهات سافع١ ١َٜٝٛ َٔ أصٌ ٚصٛض٠  (12/6مادة )

بايؿٝهات ايصازض٠ ٜٛضح فٝٗا ضقِ نٌ ؾٝو َٚبًػ٘ ٚاغِ ايبٓو 

ػًِ ٜٚاملػشٛب عًٝ٘ ٚاغِ املػتفٝس ٚاملكابٌ ايصٟ سطض َٔ أدً٘ ايؿٝو 

 يًُسٜط املايٞ . اؿافع١اصٌ 

سّ يًصطف ملسز ط١ًٜٛ , ٚعطض ا٭َط هب تتبع ايؿٝهات املعًك١ ٚاييت مل تك (13/6مادة )

 ايعاّ ٫ؽاش اي٬ظّ . املسٜطع٢ً 

ًٜعّ يف ساي١ فكس أٟ ؾٝو إخطاض ايبٓو املػشٛب عًٝ٘ ايؿٝو فٛضا  (14/6مادة )

إلٜكاف صطف٘ ع٢ً إٔ ٜٛضح اإلخطاض ضقِ ايؿٝو ٚتاضٜذ صسٚضٙ َٚبًػ٘ , 

ترتتب  ٜٚ٪خص إقطاض ع٢ً املتػبب يف ضٝاع ايؿٝو بتشٌُ نٌ َػ٪ٚي١ٝ

ع٢ً فكس ايؿٝو , َع اؽاش ايطُاْات ايهاف١ٝ قبٌ صطف بسٍ فاقس ٚإٔ 

وطض ع٢ً ايؿٝو ايصٟ ٜػشب بس٫ عٔ املفكٛز عباض٠ باملساز ا٭محط : " سطض 

ٖصا ايؿٝو بس٫ َٔ ايؿٝو ضقِ .... امل٪ضر ... ٚايصٟ ٜكط َٔ صسض ٭َطٙ 

 أْ٘ ُفكس" .

يف ْٗا١ٜ نٌ ؾٗط بإعساز بٝإ تػ١ٜٛ بني ايطصٝس  ٜٓبػٞ ع٢ً املاي١ٝ إٔ تكّٛ (15/6مادة )

ايصٟ ٜعٗط يف سػاب ايبٓو بايػذ٬ت ٚايسفاتط , ٚايطصٝس ايصٟ ٜعٗط 

بايهؿف املطغٌ َٔ قبٌ ايبٓو , ٖٚصا اإلدطا٤ ضطٚضٟ ٜكصس َٓ٘ ايتشكل 

َٔ صش١ ٚغ١َ٬ ايعًُٝات ايبٓه١ٝ ؾٗطٜا , ٚايتأنس َٔ صش١ ضصٝس 

 ايسفاتط احملاغب١ٝ .نؿف ايبٓو طبكا ملا ٖٛ يف 
 

٫ وطض ايؿٝو إ٫ بعس املطادع١ ٚايتسقٝل املايٞ  َٚطادع١ ايص٬سٝات املاي١ٝ  (16/6) مادة

 .اصشاب ايص٬س١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ع٢ً غٓس ايصطف ٚاملٛافك١ عًٝ٘ َٔ قبٌ 
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ٜكّٛ احملاغب مبطادع١ ايؿٝهات ايصازض٠ ًَٜٛٝا بتتبع تػًػٌ أضقاَٗا  (17/6) مادة

َٚطابكتٗا َع غٓس ايصطف اـاص بهٌ ؾٝو ٜٚتِ ايتكٝٝس يف سػاب 

 ايبٓو َع َطاعا٠ إٔ ٜتِ ايكٝس ًَٜٛٝا .

ٜتِ ا٫ستفاظ بسفاتط ايؿٝهات املػتع١ًُ سػب تػًػًٗا ايطقُٞ يًطدٛع   (18/6) مادة

 ُا هب اغتدساَٗا ٚفكًا يتػًػًٗا ايطقُٞ  إيٝٗا عٓس اؿاد١ ن
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 ايٓكس١ٜ املبايؼ اغت٬ّ اـع١ٜٓ ٖصٙ تتٛىل باؾُع١ٝ ١ٝض٥ٝػ خع١ٜٓ إْؿا٤ ٜتِ (1/7مادة )

 .املدتًف١ ايتٛضٜس َصازض َٔ إيٝٗا تٛضز اييت ايكبض ٚأٚضام ٚايؿٝهات

أَٓا٤ اـعٕ هب إٔ ٜهْٛٛا َ٪ًٖني عًُٝا ٚعًُٝا َٚةٔ أصةشاب ايجكة١ ٚا٭َاْة١     ( 2/7مادة )

َٚةةعنني َةةٔ شٟٚ ايجكةة١ ٚأ٫ تكةةٌ تكةةاضٜطِٖ ايػةة١ٜٛٓ عةةٔ ممتةةاظ , ٚإٔ ٜهْٛةةٛا   

غةةةعٛزٜٞ اؾٓػةةة١ٝ , ٚيف سايةةة١ غةةةري ايػةةةعٛزٟ هةةةب إٔ ٜهةةةٕٛ عًةةة٢ نفايةةة١        

 اؾُع١ٝ ٚدٛاظ غفطٙ يس٣ ايؿ٪ٕٚ اإلزاض١ٜ.

طا٤ دطز َفاد٧ ع٢ً اـع١ٜٓ َٚا يف سهُٗا َٔ سني ٯخط َٔ قبٌ هب إد (3/7مادة )

َع اؽاش اإلدطا٤ات اي٬ظ١َ  ايعاّٜٚطفع بٓتٝذ١ اؾطز إىل املسٜط  املسٜط املايٞ

 ملعاؾ١ ْتٝذ١ اؾطز يف ساي١ ايعذع ٚايتشكٝل َع املتػبب .

كس١ٜ ؽص ١ ْوعط ع٢ً أَٓا٤ اـعٕ إٜساع أٟ َبايؼ أٚ َػتٓسات شات قُٝ (4/7مادة )

ٚيف ساي١ ٚدٛزٖا ٜتِ يفت ْعط أَني اـع١ٜٓ ايػري يف خعٕ اؾُع١ٝ 

نتابًٝا يف املط٠ ا٭ٚىل  ٚواٍ أَني اـع١ٜٓ يًتشكٝل إشا تهطض شيو , ٚع٢ً 

أَٓا٤ اـعٕ ٚأصشاب ايعٗس تٓفٝص ايتعًُٝات اـاص١ باـعا٥ٔ ٚ 

 املكبٛضات ٚاملسفٛعات اييت تصسض يف ٖصا ايؿإٔ .

سفغ أ١ٜ أَٛاٍ غري أَٛاٍ اؾُع١ٝ يف  اـع١ٜٓ٭َني  نُا اْ٘ ٫ هٛظ  (5/7) مادة

اـع١ٜٓ ٫ هٛظ ي٘ أٜطًا اغتعُاٍ أَٛاٍ اؾُع١ٝ يف أغطاض ؾدص١ٝ ٚؼت 

 أٟ تصطف أٚ تربٜط.

, ٚهب  اـع١ٜٓهب اغتعُاٍ خع١ٜٓ سسٜس١ٜ ضس اؿطٜل خاص١ بأَني   (6/7) مادة

َطاعا٠ اإلبكا٤ ع٢ً ٖصٙ اـع١ٜٓ َكف١ً يف أٟ ٚقت خ٬ٍ ايسٚاّ أٚ خاضد٘ 

 عٓسَا ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ساد١ إىل اغتعُاهلا .

 ايعطٚف يف إ٫  املتشص٬ت أٚ اإلٜطازات َٔ ايصطف اـع١ٜٓ أَني ع٢ً وعط  (7/7مادة )

املايٞ ) أَني  ٚ املػ٪ٍ ايعاّ املسٜط َٔ َػبل نتابٞ ٚبكطاض ا٫غتجٓا١ٝ٥

 ايصطف ٜهٕٛ ٚإ.  غًطت٘ سسٚز يف ن٬ َٓفطزٜٔ أٚ فتُعني ايصٓسٚم (

 . أصشاب ايص٬س١ٝ َٔ َعتُس٠ صطف غٓسات أٚ زفع أٚاَط ع٢ً بٓا٤
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وتفغ أَني ايصٓسٚم باملبايؼ ايٓكس١ٜ ٚايؿٝهات املػت١ًُ يف خع١ٜٓ اؾُع١ٝ   (8/7) مادة

 ٚاييت صسض بٗا غٓسات قبض ٫ٚ هٛظ ا٫ستفاظ بٗا خاضز خع١ٜٓ اؾُع١ٝ .

ٜعترب أَني اـع١ٜٓ َػ٪٫ًٚ عٔ سطن١ ايٓكس١ٜ َٚا يف سهُٗا يف ْطام  (9/7مادة )

ايكٛاعس ايٛاضز٠ يف ٖصٙ  اـع١ٜٓ َٔ ٚاضز َٚٓصطف ٚتٛضٜس ٚشيو يف ض٤ٛ

اي٥٬ش١ , ٚنصيو َػ٪٫ٚ عٔ ايتػذٌٝ يف املػتٓسات ٚايسفاتط املٛدٛز٠ 

يسٜ٘ ٚاـاص١ باـع١ٜٓ  ٚإعساز ايتكاضٜط املدتًف١ ٚسطٛض ؾ١ٓ اؾطز 

 ايسٚضٟ ٚاملفاد٧ ٚايتٛقٝع ع٢ً نؿٛفٗا ٚقاضطٖا .

ؾٗط ٚدطزا َفاد٦ا  قٌ نٌهب دطز اـع١ٜٓ دطزا زٚضٜا ؾا٬َ َط٠ ع٢ً ا٭ (11/7مادة )

بتٛدٝ٘ ٚع٢ً ا٭قٌ ث٬خ َطات يف ايػ١ٓ , ٚتؿهٌ ؾ١ٓ اؾطز سػب ا٭سٛاٍ 

ٚتكّٛ ايًذ١ٓ بع١ًُٝ اؾطز ايؿاٌَ يهٌ احملتٜٛات  صاسب ايص٬س١ٝ َٔ 

ٚعطٛض أَني اـع١ٜٓ ٚايصٟ ٜٛقع عًٝ٘ ٚتكاضٕ ْتٝذ١ اؾطز باملػذٌ 

) اَني ايصٓسٚم  املايٞ املػ٪ٍٚ بايسفاتط ٚتطغٌ ْػد١ َٔ قطط اؾطز إىل

, ٚيف ساي١ ٚدٛز عذع باـع١ٜٓ ٜسضؽ غبب٘ ٜٚتشٌُ املتػبب بكُٝت٘ ,  (

ٜٚٛضز َباؾط٠ إىل اـع١ٜٓ مبٛدب إشٕ تٛضٜس ٚتعس ايتػ١ٜٛ احملاغب١ٝ اي٬ظ١َ 

, ٚيف ساي١ ٚدٛز فا٥ض باـع١ٜٓ ٜسضؽ غبب٘ ٜٚعس ي٘ إشٕ تٛضٜس ؿني إعساز 

اي٬ظ١َ , ٚتكّٛ ايًذ١ٓ بإعساز تكطٜط بٓتٝذ١ ع١ًُٝ اؾطز ايتػ١ٜٛ احملاغب١ٝ 

 . ايعاّٜطفع يًُسٜط 

هب ع٢ً أَني اـع١ٜٓ يف ْٗا١ٜ نٌ ّٜٛ إٔ ٜكّٛ ظطز شاتٞ يًُٛدٛز  (11/7مادة )

باـع١ٜٓ بعس إثبات ناف١ املعا٬َت خ٬ٍ ايّٝٛ ٜٚطابل شيو ع٢ً نؿف 

اي١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ايٛاضز يف سطن١ ايٓكس١ٜ ايَٝٛٞ ايصٟ ٜعس يريغٌ إىل امل

املاز٠ ايتاي١ٝ , ٫ٚ هٛظ ا٫ستفاظ بأٟ إٜصا٫ت َعًك١ يف اـع١ٜٓ أنجط َٔ 

٫ؽاش اي٬ظّ  ايعاّ املسٜطأغبٛع ٚتػ٣ٛ فٛضا ٚاييت مل تػ٣ٛ ىطط بٗا 

 مٖٛا .

ٜكّٛ أَني اـع١ٜٓ بإعساز نؿف سطن١ اـع١ٜٓ ايَٝٛٞ ) سطن١  (12/7مادة )

ٛعات ( اييت تتِ َٜٛٝا ٚايصٟ ٜتطُٔ ضصٝس أٍٚ املس٠ املكبٛضات ٚاملسف

ٚإمجايٞ املكبٛضات ٚإمجايٞ املسفٛعات ٚضصٝس ايٓكس١ٜ آخط ايّٝٛ ٜٚعس َٔ 

أصٌ ٚصٛض٠ , ٜٚطغٌ ا٭صٌ َطفكا ب٘ املػتٓسات إىل املاي١ٝ ٭دٌ املطادع١ 
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ٚايتػذٌٝ بايسفاتط ٚوتفغ بايصٛض٠ يسٜ٘ ٭دٌ املطابك١ ٚاملطادع١ ٜٚٛقع 

ٝٗا َػ٦ٍٛ اؿػابات باغت٬َ٘ غٓسات ايصطف ٚايكبض ٚاملطفكات عً

 املتعًك١ ٜٚتطُٔ داْب املكبٛضات املعًَٛات ايتاي١ٝ :

 ضقِ غٓس ايكبض . 
 إغِ اؾ١ٗ اييت قاَت بتٛضٜس ايٓكٛز . 
ؾٝهات " َع شنط ضقِ ايؿٝو َٚبًػ٘ ٚايػاسب  –ْٛع املكبٛضات )ْكس  

 ٚايبٓو املػشٛب عًٝ٘"(.
 املكبٛض .املبًؼ  

 نُا ٜتطُٔ داْب املسفٛعات املعًَٛات ايتاي١ٝ :                   

 ضقِ غٓس ايصطف ايٓكسٟ . 
 اؾ١ٗ املسفٛع هلا املبايؼ . 
 َبايػٗا ٚايبٓٛى املػشٛب١ عًٝٗا بٝإ ايؿٝهات املٛضز٠ يًبٓو , ٚأضقاَٗا ٚ 
 . إٜطاح ايبٓٛى ٚأضقاّ اؿػابات ٚاملبايؼ املٛزع١ ْكسا أٚ بؿٝهات 

 نُا ٜطاع٢ عٓس تصُِٝ ايهؿف إٔ ٜعٗط َٜٛٝا امل٪ؾطات ايتاي١ٝ :                  

 املبًؼ املسٚض َٔ ايّٝٛ ايػابل . 
 ٜطاف إيٝ٘ َكبٛضات ايّٝٛ . 
 اجملُٛع اؾسٜس . 
 ٜططح َٓ٘ َسفٛعات ايّٝٛ . 
 ايٓاتر ٜهٕٛ ٖٛ ايطصٝس املسٚض يًّٝٛ ايتايٞ . 

تتشكل عٓس تسقٝل نؿف سطن١ اـع١ٜٓ َٔ َطابك١  ٜتعني ع٢ً املاي١ٝ إٔ (13/7مادة )

ايطصٝس املػذٌ فٝ٘ َع ضصٝس ايصٓسٚم يف ايسفاتط احملاغب١ٝ , ٚيف ساي١ 

ظٗٛض فطٚقات ٜتعني ايبشح عٔ أغبابٗا ٚاؽاش اإلدطا٤ات اي٬ظ١َ املؿاض 

 إيٝٗا يف اي٥٬ش١ .

هٌٝ ؾ١ٓ يًذطز عٓس تػٝري أَني اـع١ٜٓ ٭ٟ غبب َٔ ا٭غباب هب تؿ (14/7مادة )

ٜٚهٕٛ َٔ بني  ايعاّٚإعساز قطط تػًِٝ ٚتػًِ ٜٚكّٛ بتؿهًٝٗا املسٜط 

أعطا٥ٗا أَني اـع١ٜٓ ايكسِٜ " املػِِّ " ٚأَني اـع١ٜٓ اؾسٜس " املػتًِ "  

ا٫غت٬ّ  املايٞسٜط املٚيف ساٍ مل ٜتِ ايتعٝني ٜتٛىل  يف ساٍ مت تعٝٝٓ٘ ,
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ايٛاضز يف َاز٠ دطز اـع١ٜٓ ٜٚعس قطط ٚتػ٣ٛ ايفطٚم تفص٬ٝ ع٢ً ايٓشٛ 

 تػًِٝ ٚتػًِ َٔ أصٌ ٚصٛضتني ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

ا٭صٌ : ٜطغٌ إىل املاي١ٝ ٭دٌ إدطا٤ ايتػٜٛات احملاغب١ٝ ٚإعساز منٛشز  .1

 إخ٤٬ ططف .
 " يًُطابك١ . املسٜط املايٞصٛض٠ : تبك٢ يس٣ أَني اـع١ٜٓ اؾسٜس أٚ "  .2
 ع١ٜٓ ايكسِٜ إلثبات ساي١ .صٛض٠ : وتفغ بٗا أَني اـ .3
٫ٚ ؽ٢ً َػ٪ٚي١ٝ أَني اـع١ٜٓ ايكسِٜ إ٫ بعس تػ١ٜٛ ناف١ املتعًكات  .4

 املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚغريٖا .

يف ساي١ ٚفا٠ أَني اـع١ٜٓ أٚ غٝاب٘ أٚ َطض٘ َطضا وٍٛ بٝٓ٘ ٚبني سطٛضٙ  (15/7مادة )

يفتح اـع١ٜٓ ٚتػًُٝٗا , ٚناْت ٖٓاى ضطٚض٠ ست١ُٝ يفتح اـع١ٜٓ ٜعتُس 

تؿهٌٝ ؾ١ٓ يفتح اـع١ٜٓ ٚدطزٖا طبكا يًُٓصٛص  صاسب ايص٬س١ٝ

 عًٝ٘ يف ٖصٙ اي٥٬ش١ .

 

 



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 39 من: 61السياسات المالية

 

 

  الالئحة املالية مسودة ˇمجعية وئام

 

 

تعطف ا٭صٍٛ ايجابت١ بأْٗا ؾطا٤ ٚاقتٓا٤ ٚمتًو ا٭ضاضٞ ٚاملباْٞ ٚاملطافل (1/8) مادة

ٚاملعسات ٚٚغا٥ٌ ايٓكٌ ٚا٭ثاخ اي٬ظ١َ ؿاد١ ايعٌُ ٚاييت تػاعس يف ؼكٝل 

 أغطاض اقتٓا٥ٗا.

 ٜتِ ايفصٌ بني ا٭صٍٛ ايتؿػ١ًٝٝ اييت متتًهٗا اؾُع١ٝ ٚا٭صٍٛ ايجابت١(2/8مادة )

 ايٛقف١ٝ  أٚ املٖٛٛب١ ٚاملتربع بٗا .

تتُجٌ زٚض٠ ؾطا٤ ٚتػذٌٝ ٚاثبات ا٭صٍٛ يف ايتايٞ :(3/8) مادة

 ع٢ً اإلزاض٠ املع١ٝٓ ٚايطايب١ تعب١٦ منٛشز طًب ؾطا٤ أصٍٛ ثابت١. .1

 زاض٠ ٚتكسمي٘ ملػ٦ٍٛ املؿرتٜات اغتهُاٍ تٛقٝعات طًب ايؿطا٤ َٔ قبٌ اإل .2

١ عطٚض أغعاض نشس أز٢ْ َع أٟ تكسِٜ ايُٓٛشز َصشٛبًا بج٬ث .3

 نتايٛدات ٜتِ اؿصٍٛ عًٝٗا َٔ دٗات ايتٛضٜس .

املاي١ٝ  مبطادع١ طًب ايؿطا٤ ٚايتأنس َٔ اعتُازٙ يف املٛاظ١ْ  اإلزاض٠كّٛ ت .4

ايصٟ  املايٞسٜط املاملعتُس٠ ٚهب تكسِٜ ايُٓٛشز َصشٛبًا باملطفكات إىل 

سػب َا ٖٛ ٚاضز . ي٬عتُاز يصاسب ايصاس١ٜٝكّٛ مبطادعت٘ ٚتكسمي٘ 

 يف ٥٫ش١ ايص٬سٝات 

ٍ ع٢ً املٛافك١ َٔ إشا نإ ا٭صٌ غري َسضدًا يف املٛاظ١ْ هب اؿصٛ .5

ع٢ً ؾطا٤ٙ ٚعػب اإلدطا٤ات املتبع١ يف املٛاظْات  صاسب ايص٬س١ٝ

 اي٥٬ش١ .  ايتكسٜط١ٜ يف

بعس اؿصٍٛ ع٢ً ا٫عتُاز َٔ صاسب ايص٬س١ٝ ٜتِ إعساز خطاب  .6

 ؾ١ٗ ايتٛضٜس اييت مت اختٝاضٖا.تعُٝس 

ٜتِ إضغاٍ منٛشز ايتعُٝس َع ناف١ املطفكات إىل َػ٪ٍٚ املؿرتٜات  .7

 ٫غتهُاٍ ع١ًُٝ ايؿطا٤ .

 ٜكّٛ قػِ املؿرتٜات بؿطا٤ ا٭صٌ َٚطابكت٘ ٚايتأنس َٓ٘ . .8

هب ع٢ً اؾ١ٗ ايطايب١ يٮصٌ اغت٬ّ ا٭صٌ ٚايتأنس َٔ اْ٘ َطابل  .9

 ٚتٛقٝع منٛشز اغت٬ّ. يًُٛاصفات ٚيف ساي١ دٝس٠ 
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ٜكّٛ املػ٪ٍٚ عٔ املؿرتٜات بإضغاٍ ايُٓٛشز املعتُس َع ناف١ املطفكات  .10

ٚايتعُٝسات ٚايفاتٛض٠ ا٭ص١ًٝ  ْٚػد١ َٔ منٛشز اغت٬ّ ا٭صٌ إىل 

املاي١ٝ يًُطادع١ ٚايصطف ٚايتكٝٝس احملاغيب يف ايٓعاّ ٚإضاف١ ا٭صٌ 

املػت١ًُ يٮصٌ . َع اىل ًَف ا٭صٍٛ ايجابت١ نعٗس٠ ع٢ً اإلزاض٠ 

 ايتكٝس بايتعًُٝات املتبع١ يف عًُٝات ايصطف ايٛاضز٠ يف ٖصٙ اي٥٬ش١ .

ٜتِ سٝاظ٠ ا٭صٍٛ ايجابت١ طبكًا يإلدطا٤ات املعتُس٠ ٜٚتِ تكٝٝسٖا يف ايػذ٬ت  (4/8) مادة

 بتهًفتٗا ايتاضى١ٝ يف تاضٜذ اؿٝاظ٠ .

ٛا٥ِ املاي١ٝ اـاص١ ايجابت١ املكٝس٠ يف ايكعٔ ا٭صٍٛ هب ايتكِٝٝ ٚاإلفصاح  (5/8) مادة

بايفرتات اييت تعكب تاضٜذ سٝاظتٗا ٚبعس استػاب إ٬ٖنٗا ايػٟٓٛ ٚتػ١ٜٛ 

 اإل٬ٖى املرتانِ هلا.

ٚضع بطاقات ٚ أنٛاز ع٢ً نٌ َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ يتٛثٝل ا٭صٌ ٚتاضٜذ  (6/8) مادة

 سٝاظت٘.

يف ايٓعاّ احملاغيب يف ْٗا١ٜ  اؿػاباتتػ١ٜٛ غذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ َع ضصٝس   (7/8) مادة

 نٌ ؾٗط .

ٜٓبػٞ َػو غذٌ يهاف١ املٛدٛزات ايجابت١ اـاص١ باؾُع١ٝ عٝح تؿتٌُ  (8/8) مادة

ع٢ً ضقِ ا٭صٌ , ايٛصف , املٛقع , ايك١ُٝ , ايتهًف١ اإلمجاي١ٝ , تاضٜذ ايؿطا٤ 

 ا٫غت٬ٗى املرتانِ , َٚػتدسّ ا٭صٌ., ايعُط اإلْتادٞ , َعسٍ 

هب ايفصٌ بني أزا٤ َٗاّ ؾطا٤ ٚاغتبعاز ٚصٝا١ْ ٚدطز ا٭صٍٛ ١َُٗٚ ايكٝس   (9/8) مادة

 ٚايتػذٌٝ يف غذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١ 

ٜٓبػٞ ؼسٜح غذٌ املٛدٛزات ايجابت١ باْتعاّ ٚشيو بإزخاٍ اإلضافات  (11/8) مادة

 اؾسٜس٠ أٚ اؿصف يًبٓٛز اييت ٜتِ ا٫غتػٓا٤ عٓٗا أٚ بٝعٗا أٚ ؾطبٗا.

ٜٓبػٞ إخطاض املاي١ٝ بأٟ ع١ًُٝ ْكٌ أٚ ؼٌٜٛ يًُٛدٛزات ايجابت١ أٚ ا٭صٍٛ  (11/8) مادة

ضاف١ إىل ؼسٜح غذٌ غري املػتدس١َ أٚ غري املُهٔ اغتعُاهلا باإل

 املٛدٛزات ايجابت١ بصيو .

ٜٓبػٞ ايكٝاّ بع١ًُٝ دطز يًُٛدٛزات َط٠ نٌ غ١ٓ ع٢ً ا٭قٌ ٚتػ١ٜٛ ْتا٥ر  (12/8) مادة

اؾطز َع ايػذ٬ت عٔ ططٜل ؾ١ٓ تؿهٌ هلصا ايػطض ٜٚٓبػٞ إٔ وطط 

 ع١ًُٝ اؾطز ممجًٕٛ عٔ ا٭قػاّ املع١ٝٓ 
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 امل١ٜٛ٦ يًٓػب ٚٚفكًا ايجابت ايكػط ططٜك١ بإتباع ١ايجابت ا٭صٍٛ تػتًٗو (13/8) مادة
 إل٬ٖى امل١ٜٛ٦ بايٓػب إعسازٖا يف ٜػرتؾس ٚاييت املسٜط املايٞ ٜكرتسٗا اييت

 ايعنا٠ َصًش١ اؾٗات شات ايع٬ق١ َجٌ ) عٔ ايصازض٠ ايجابت١ ا٭صٍٛ

 عا١َ د١ٗ أ١ٜ أٚ ,دٗات ا٫غتؿاضات املاي١ٝ , َهتب ايتسقٝل ٚاملطادع١ (
 . ايعاّ  املسٜط ٜٚكطٖا ايٓػب ٖصٙ َجٌ تصسض أخط٣

هب إٕ ٜتِ استػاب ا٫غت٬ٗى ؾٗطًٜا ٚوٌُ ع٢ً املصاضٜف إىل إٔ تصٌ  (14/8) مادة

 ايك١ُٝ ايسفرت١ٜ يٮصٌ إىل ضٜاٍ ٚاسس .

ٜٓبػٞ إبكا٤ املٛدٛزات ايجابت١ املػتًٗه١ بايهاٌَ ٚاغت٬ٗنٗا املرتانِ يف  (15/8) مادة

 غذٌ املٛدٛزات ايجابت١ طاملا بكٝت املٛدٛزات قٝس ا٫غتدساّ.

 عٓس اغتبعاز أصٌ َعني تتِ املعاؾ١ احملاغب١ٝ ايتاي١ٝ :  (16/8) مادة

 اغتبعاز تهًف١ ا٭صٌ َٔ غذٌ ا٭صٍٛ ايجابت١  

غت٬ٗى املرتانِ يٮصٌ املػتبعس نُا يف تاضٜذ اغتبعاز كصص ا٫ 

 ا٫غتبعاز 

ايطبح أٚ اـػاض٠ ايٓاػ١ عٔ بٝع ا٭صٌ تػذٌ ضُٔ سػاب أضباح أٚ  

 خػا٥ط بٝع أصٍٛ ثابت١ .

 َٓٗا كصًَٛا ايتاضى١ٝ بتهًفتٗا املاي١ٝ بايكٛا٥ِ ايجابت١ ا٭صٍٛ تعٗط (17/8مادة )

 .املرتانِ اإل٬ٖى فُع

ٜبسأ سػاب قػط ا٫غت٬ٗى بتاضٜذ بسأ اغتدساّ املٛدٛزات ٚا٭صٍٛ ايجابت١  (18/8مادة )

,فإشا مل ميض عًٞ اغتدساّ أصٌ َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ غ٣ٛ عس٠ أؾٗط َٔ 

ايػ١ٓ املاي١ٝ يًذُع١ٝ فٝتِ استػاب ا٫غت٬ٗى مبكساض املس٠  اييت اغتدساّ  

 فٝٗا فع٬ً .

ايتٓفٝص يتػذٌٝ ناف١ ايتهايٝف املتعًك١ ٜػتدسّ سػاب اإلْؿا٤ات ؼت  (19/8مادة )

مبؿطٚع َعني ٚعٓس انتُاٍ املؿطٚع فإٕ ضصٝس ٖصا اؿػاب ٜٓكٌ إىل 

 سػاب ا٭صٌ.

إشا ضغبت اؾُع١ٝ يف بٝع أصٍٛ ثابت١ َػتدس١َ أٚ ظا٥س٠ عٔ سادتٗا ٜتِ  (21/8مادة )

تؿهٌٝ ؾ١ٓ َٔ ث٬ث١ أعطا٤ ع٢ً ا٭قٌ َٔ شٟٚ ا٫ختصاص أسسِٖ عطًٛا 
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ؾ١ٓ املؿرتٜات تهٕٛ َُٗتٗا تكسٜط ق١ُٝ املٓك٫ٛت َػرتؾس٠ يف شيو َٔ 

 بأغعاض ايػٛم .

ضٜاٍ تباع  10.000إشا ناْت ايك١ُٝ املكسض٠ يٮصٍٛ املطاز بٝعٗا ٫ تعٜس عٔ  (21/8مادة )

بايططٜك١ اييت تطاٖا ايًذ١ٓ َقكِّك١ يصاحل اؾُع١ٝ زٕٚ ساد١ يبٝعٗا 

 انرب َٔ شيو فإْٗا تباع باملعاز ايعًين باملعاز ايعًين, ٚيف ساٍ ناْت

٫ هٛظ ملٛظفٞ اؾُع١ٝ ؾطا٤ ا٭صٍٛ املطاز بٝعٗا , إ٫ إشا نإ ايبٝع باملعاز  (22/8مادة )

 ايعًين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رقم االصدار: 001ديسمبر - 2021 م تاريخ االصدار: صفحة رقم: 43 من: 61السياسات المالية

 

 

  الالئحة املالية مسودة ˇمجعية وئام

 

ٜهٕٛ يًذُع١ٝ َػتٛزع ؽعٕ فٝ٘ املٛاز ٜٚطاع٢ إٕ تتٛفط يف املػتٛزع ؾطٚط  ( 1/9مادة )

 ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ٚغٗٛي١ ايٛصٍٛ إىل املٛاز املدع١ْ .

ٜهٕٛ قػِ املػتٛزعات َػ٫ٛ٦ عٔ اغت٬ّ ٚصطف ٚؽعٜٔ املٛاز اييت ٜتِ  (2/9مادة )

ٛفط ؾطا٩ٖا ٚتٛضٜسٖا يًُػتٛزعات ٚشيو بايؿهٌ ايصٟ وكل أفطٌ ٚضع يت

 ٖصٙ املٛاز َٔ سٝح ايهِ ٚايهٝف بايتٓػٝل َع قػِ املؿرتٜات .

ٜهٕٛ أَني املػتٛزع ٖٛ املػ٪ٍٚ عٔ قتٜٛات املػتٛزع َٔ َٛاز َُٚٗات  (3/9مادة )

كتًف١ ٜٚهٕٛ املػتٛزع ٖٛ َهإ تٛادسٙ ايسا٥ِ ٫ٚ هٛظ تطى املػتٛزع زٕٚ 

ٟ ؾدص إ٫ مبٛدب إسهاّ إغ٬ق٘ نُا ٫ هٛظ تػًِٝ َفاتٝح املػتٛزع ٭

 قاضط ا٫غت٬ّ ٚاملٓصٛص عًٝٗا ٫سكًا .

ٜسخٌ يف َػ٪ٚيٝات أَني املػتٛزع تٓعِٝ ٚتطتٝب ا٭صٓاف زاخٌ املػتٛزع يف  (4/9مادة )

فُٛعات َتذاْػ١ عٝح ٜػٌٗ ا٫غتس٫ٍ عًٝٗا ٚصطفٗا ٚنصيو 

احملافع١ عًٝٗا ٚمحاٜتٗا َٔ ايتًف ٚايفكس أٚ ايطٝاع نُا ٜسخٌ يف 

ٚيٝات أَني املػتٛزع تػٌٗٝ إعُاٍ ؾإ اؾطز ايػٟٓٛ ٚاؾطز ايفذا٥ٞ َػ٪

 إثٓا٤ ايػ١ٓ املاي١ٝ 

ٜتِ تػًِٝ أَني املػتٛزع مجٝع قتٜٛات املػتٛزع َٔ َٛاز أٚ َُٗات ٚشيو  (5/9مادة )

مبٛدب قطط دطز ضمسٞ تكّٛ ب٘ ؾ١ٓ َؿه١ً َٔ قبٌ شٟٚ ايص٬س١ٝ 

ز ع٢ً ناف١ صفشات ٚ نؿٛفات ع٢ً إٕ ٜٛقع مجٝع أعطا٤ ؾ١ٓ اؾط

 اؾطز ايفعًٞ .

ٜتِ اغت٬ّ مجٝع قتٜٛات املػتٛزع َٔ َٛاز أٚ َُٗات َٔ أَني املػتٛزع  (6/9مادة )

ٚشيو يف ساي١ تطن٘ ايعٌُ أٚ سصٛي٘ ع٢ً إداظت٘ ايػ١ٜٛٓ ٜٚهٕٛ ا٫غت٬ّ 

مبٛدب قطط دطز فعًٞ ٜٛقع عًٝ٘ ٚع٢ً مجٝع نؿٛفات٘ أعطا٤ ؾ١ٓ 

 دطز ٜتِ تؿهًٝٗا َٔ قبٌ شٟٚ ايص٬س١ٝ .

إدطا٤ات  اؽاشأٟ َٛاز باملػتٛزع إ٫ بعس  اغت٬ّاملػتٛزع  ٭َني٫ هٛظ  (7/9مادة )

ٚقٛاعس ايفشص ٚا٫غت٬ّ اي٬ظ١َ ٜٚتِ ا٫غت٬ّ مبٛدب فاتٛض٠ ؾطا٤ َٔ 

اؾ١ٗ املٛضز٠ ٚمبٛدب صٛض٠ َٔ أَط ايؿطا٤ املعتُس َٔ قبٌ أصشاب 
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ايص٬س١ٝ ٚإعساز غٓس إزخاٍ بايه١ُٝ املػت١ًُ فع٬ً باملػتٛزع ٚٚفكًا 

 فات اييت مت َعآٜتٗا فعًًٝا ٚاملطابك١ يصٛض٠ أَط ايؿطا٤ .يًُٛاص

املػتٛزع صطف أٟ َٛاز َٔ املػتٛزع إ٫ مبٛدب طًب صطف  ٭َني٫ هٛظ  (8/9مادة )

 اإلزاض٠َهتٌُ ايتٛقٝعات َٔ اصشاب ايص٬سٝات املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ , ٚع٢ً 

ت قس صسض املاي١ٝ ايتأنس َٔ إٔ مجٝع غٓسات صطف املٛاز َٔ املػتٛزعا

 َكابًٗا طًبات صطف َعتُس٠ َٔ قبٌ شٚ ايص٬س١ٝ .

غٓس صطف َٛاز  اغتدطازمبذطز إمتاّ صطف املٛاز فع٢ً أَني املػتٛزع  (9/9مادة )

 ٚاؿصٍٛ ع٢ً تٛقٝع املػتًِ مبا ٜفٝس ا٫غت٬ّ .

 ٫ هٛظ ؽعٜٔ أٟ َٛاز غري تابع١ أٚ غري ممًٛن١ يًذُع١ٝ يف املػتٛزع إ٫ (11/9مادة )

ٚتكٝس املٛاز املدع١ْ يف ٖصٙ اؿاي١ املسٜط ايعاّ بكطاض َهتٛب َٚعتُس َٔ قبٌ 

 يف ايػذ٬ت املدع١ْٝ ٚاحملاغب١ٝ نُدعٕٚ أَا١ْ 

وتفغ أَني املػتٛزع ببطاقات يٮصٓاف بكٝس فٝٗا سطن١ مجٝع ا٭صٓاف   (11/9مادة )

 ايٛاضز٠ إىل املػتٛزع ٚاملٓصطف١ َٓ٘ ٚايطصٝس ايهُٞ يهٌ صٓف .

ع٢ً أَني املدعٕ ؼسٜس سذِ ٚنُٝات إعاز٠ طًب ايؿطا٤ ) ْكط١ إعاز٠   (12/9مادة )

ايطًب( بايٓػب١ ملؿرتٜات اؾُع١ٝ َٔ خ٬ٍ زٚض٠ ايؿطا٤ املعتُس٠ يف ٖصٙ 

 0اي٥٬ش١ 

املاي١ٝ بػذٌ ملطاقب١ املٛاز باملػتٛزع ٜكٝس فٝ٘ سطن١ ايٛاضز  اإلزاض٠ؼتفغ   (13/9مادة )

يًُػتٛزع ٚاملٓصطف١ َٓ٘  ايٛاضز٠ت ٚشيو ؾُٝع ا٭صٓاف ٚاملٓصطف بايهُٝا

املاي١ٝ  اإلزاض٠ٚاغتدطاز ا٭ضصس٠ غٛا٤ بايهُٝات اٚ بايك١ُٝ إٕ ٚدست ٚع٢ً 

أٜطًا املطاقب١ ع٢ً املٛاز باملػتٛزعات َٚطابك١ ا٭ضصس٠ ايسفرت١ٜ ايٛاضز٠ 

صيو َع ا٭ضصس٠ بػذٌ َطاقب١ املدعٕٚ َع ا٭ضصس٠ ايفع١ًٝ ٚن

 يس٣ أَني املػتٛزع. بايػذ٬ت املدعْٝ٘

ؽطع املداظٕ ٚاملػتٛزعات يًذطز ايسٚضٟ ٚاملفاد٧ ٜٚهٕٛ اؾطز ؾا٬َ مجٝع  (14/9مادة )

قتٜٛاتٗا اييت تعترب يف ٖصا اجملاٍ ًَها يًذُع١ٝ ٜٚتِ اؾطز َط٠ ع٢ً 

 ش١ .ا٭قٌ نٌ ث٬ث١ أؾٗط ٚبايططٜك١ املؿاض إيٝٗا يف ٖصٙ اي٥٬
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 ٜتِ ايتعاٌَ َع املدعٕٚ ع٢ً ايٓشٛ ا٭تٞ: (15/9مادة )

ٜتِ تكٝٝس املدعٕٚ بػعط ايتهًف١ أٚ غعط ايػٛم أُٜٗا اقٌ يف ساٍ تٛفطت ي٘  .1

 نًُٝا يف املدعٕٚ. بإثبات٘ق١ُٝ اٚ ٜهتف٢ 

ٜتِ تكٝٝس املدعٕٚ عٓس اغت٬ّ املٛاز فعًًٝا يف املػتٛزع ٚاغتدطاز إٜصاٍ  .2

 ا٫غت٬ّ .
 ٜتِ تهٜٛٔ كصص يًُٛاز ايتايف١ ع٢ً أغاؽ َٓتعِ .  .3

 صطف املٛاز يإلزاضات ٚايفطٚع املدتًف١ ٜؿٌُ ا٭تٞ: (16/9مادة )

تعب١٦ منٛشز طًب صطف َٛاز َٔ قبٌ اإلزاض٠ املع١ٝٓ ٚاعتُازٙ َٔ صاسب  .1

 ايص٬س١ٝ  ٫ٚبس َٔ ايتٛقٝع ع٢ً ايُٓٛشز َٔ قبٌ َػتًِ املٛاز.

 مت صطفٗا ٚقٝسٖا ع٢ً سػاب املدعٕٚ املعينهب تػذٌٝ املٛاز اييت  .2

تؿهٌٝ ؾ١ٓ دطز يإلؾطاف ع٢ً ع١ًُٝ اؾطز سػب ايص٬سٝات ايٛاضز٠ يف   (17/9مادة )

 اي٥٬ش١  .

سطنات املػتٛزع ) صطفًا ٚاغت٬ًَا ( هب إٔ تتٛقف أثٓا٤ ع١ًُٝ اؾطز  (18/9مادة )

 ايفعًٞ يًتأنس َٔ إٔ املدعٕٚ سكٝكٞ .

ؼطري قا١ُ٥ باملٛاز املطاز دطزٖا َٔ ٚاقع ايٓعاّ اؿاغٛبٞ أٚ ايػذ٬ت   (19/9مادة )

 ايسفرت١ٜ بٗسف تػذٌٝ نُٝاتٗا أثٓا٤ ع١ًُٝ اؾطز ..

ايبشح عٔ أغباب ايفطٚ قات بني ن١ُٝ املٛاز املػذ١ً ْٚتا٥ر اؾطز ايفعًٞ   (21/9مادة )

 يف ساٍ ٚدست .

ؾطز فعًٞ ا٭ؾداص ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بإعاز٠ إشا زعت اؿاد١ إلعاز٠ ع١ًُٝ ا (21/9مادة )

اؾطز تكسِٜ تكاضٜطِٖ ٚفشص ا٫خت٬فات ايٓاػ١ َط٠ أخط٣ ٚيف ساي١ 

ايتأنس بأْ٘ ٫ ساد١ إلعاز٠ اؾطز هب اخص اإلدطا٤ اي٬ظّ ملعاؾ١ ايفطم 

 بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر ايبشح عٔ ايفطٚقات .

 طز ٜتِ َٔ صاسب ايص٬س١ٝ .اعتُاز ايفطٚ قات ايٓاػ١ عٔ ع١ًُٝ اؾ  (22/9مادة )

 ًٞ يًُػتٛزعات َٔ صاسب ايص٬س١ٝ ؼسٜس ّٜٛ يًبس٤ بع١ًُٝ اؾطز ايفع  (23/9مادة )

ايعٜاز٠ / ايٓكص ايٓاتر عٔ تػ١ٜٛ فطٚقات املدعٕٚ هب إٔ ٜتِ تػذًٝ٘ يف   (24/9مادة )

 سػاب ايعٜاز٠ / ايٓكص يف املدعٕٚ .
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زٚضٜا ٜطفع إىل صاسب ايص٬س١ٝ ٜٛضح فٝ٘ ٜعس أَني املػتٛزع تكطٜطا  (25/9مادة )

غري ايصاؿ١ ي٬غتدساّ ٚا٫غتعُاٍ, ٚتٛزع تًو ا٭صٓاف يف  ا٫صٓاف

َهإ كصص هلا إىل سني ايبت يف ؾأْٗا .  ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ ٫ هٛظ 

غري صاحل ي٬غتعُاٍ إ٫ بتٛدٝ٘ َٔ صاسب  إعساّ أٟ صٓف تايف أٚ

 ايص٬س١ٝ .
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 عا٥س بأنرب ٜعٛز مبا ايفا٥ض َٔ ايػٝٛي١  اغتجُاض اؾُع١ٝ  إلزاض٠ ميهٔ   (1/11) مادة
 ػاٙ اؾُع١ٝ  ايتعاَات يػساز ايػٝٛي١ ايهاف١ٝ تٛفري ضُإ َع ممهٔ
 . ايػٝٛي١ يعذع ا٭ْؿط١  تٛقف عسّ ضُإ ٚ َٛاعٝسٖا يف ايػري

املٛدٗات ايعا١َ اييت هب إتباعٗا يف ؼسٜس  صاسب ايص٬س١ٜٝصسض  (2/11مادة )

 اغرتاتٝذٝات َٚعاٜري ايعٌُ ا٫غتجُاضٟ. 

 تسخٌ اؾُع١ٝ يف مجٝع اغتجُاضاتٗا بصفتٗا ا٫عتباض١ٜ. (3/11مادة )

هب إٔ ٜػبل أٟ عٌُ اغتجُاضٟ زضاغ١ دس٣ٚ اقتصاز١ٜ ؾا١ًَ يهاف١  (4/11مادة )

 يؿطع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ.ايٓٛاسٞ ا٫قتصاز١ٜ ٚايف١ٝٓ ٚاملاي١ٝ ٚا

تفٜٛض ؾ١ٓ َتدصص١ يف ا٫غتجُاض يف إداظ٠  يصاسب ايص٬س١ٝهٛظ  (5/11مادة )

 بعض املؿاضٜع ا٫غتجُاض١ٜ ٚفكًا يػكف َايٞ  وسزٙ اجملًؼ.

 ٜتشسز َا تػتجُطٙ اؾُع١ٝ َٔ أَٛاٍ باٯتٞ : (6/11مادة )

 . أ٫ ٜتذاٚظ املدطط يف املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ .1
 ٜهٕٛ َٔ فٛا٥ض ا٭َٛاٍ اـاص١ باؾُع١ٝ .. إٔ 2
 . إٔ ٫ ٜهٕٛ َٔ ا٭َٛاٍ املكٝس٠ بأْؿط١ َٚؿاضٜع ٚبطاَر .3

يف اؾُع١ٝ بكطاض ا٫غتجُاض يٮَٛاٍ اييت ؽص  صاسب ايص٬س١ٝىتص  (7/11مادة )

اؾُع١ٝ ٫ٚ متجٌ ايتعاَا عًٝٗا )نا٭َٛاٍ املكٝس٠ يرباَر ٚأْؿط١ 

 اؾُع١ٝ ( .

فكط ص٬س١ٝ اغتجُاض ا٭َٛاٍ اييت متجٌ ايتعاَات ع٢ً يصاسب ايص٬س١ٝ  (8/11مادة )

اؾُع١ٝ ٚؽص َؿاضٜع أٚ بطاَر أٚ أْؿط١  ٫ٚ ميهٔ ْعطا يعطٚف َع١ٓٝ 

َع ايتأنٝس ع٢ً ٚا٭ْؿط١  يًذٗات املػتشك١ هلا تٓفٝص ٖصٙ ايرباَر 

 َطاعا٠ اؾاْب ايؿطعٞ بٗصا اـصٛص.

غتجُاض يف اؾُع١ٝ )أٜا نإ َصسض املاٍ املػتجُط( َٔ تػطٞ خػا٥ط ا٫ (9/11مادة )

املٝعا١ْٝ ايتؿػ١ًٝٝ يًذُع١ٝ طاملا إٔ قطاض ا٫غتجُاض اؽصت٘ إزاض٠ اؾُع١ٝ , 

ٚيف ساي١ عسّ ٚدٛز فا٥ض ٜهفٞ يف املٝعا١ْٝ ايتؿػ١ًٝٝ وٌُ نعذع 

 ٜٚطسٌ يتػطٝت٘ يف ا٭عٛاّ املكب١ً .
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فٛض٘ فكط ص٬س١ٝ اعتُاز عكٛز ايطعا١ٜ أَٚٔ ٜ يصاسب ايص٬س١ٝ (11/11مادة )

ملٓتذات غًع١ٝ أٚ خس١َٝ ٚاييت تٗسف إىل تٛفري عا٥س أٚ ْػب١ َٔ ضبح املٓتر 

 يًذُع١ٝ .

عٛا٥س اغتجُاضات اؾُع١ٝ أٜا نإ َصسض أَٛاهلا تػتدسّ يف تػط١ٝ ْفكات  (11/11مادة )

يتؿػ١ًٝٝ ايرباَر ٚا٭ْؿط١ , نُا تػتدسّ يف تػط١ٝ ا٭عبا٤ ٚاملصطٚفات ا

 , َع َطاعا٠ ايفتا٣ٚ ايؿطع١ٝ بٗصا اـصٛص .
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تؿهٌٝ ؾ١ٓ   صاسب ايص٬س١ٝع٢ً  ٜٓبػٞيف ساي١ سسٚخ كايفات َاي١ٝ  (1/11مادة )

صاسب يتكصٞ ا٭َط ٚضفع تكطٜط َفصٌ ٫ؽاش ايكطاض املٓاغب , ٜٚكّٛ 

 . اإلدطا٤ اي٬ظّ بتشسٜس  ايص٬س١ٝ

قس تًك٢ َعا١ْٚ يًٛصٍٛ إىل ٖسف٘ ملٛظف صاسب املدايف١ املاي١ٝ إشا ثبت إٔ ا( 2/11مادة )

فإٕ شيو ايؿدص ايصٟ أعاْ٘ ٜعترب ؾطٜهًا  ٪غػ١َٔ أٟ َٔ ايعاًَني بامل

 ٚتػطٟ عًٝ٘ ناف١ اإلدطا٤ات يف املاز٠ ايػابك١ .املدايف١ ي٘ يف 

بتعٜٚط َػتٓسات أٚ ٜكسّ َػتٓسات َعٚض٠ أٚ َعًَٛات املٛظف ايصٟ ٜكّٛ  (3/11مادة )

أٚ ا٫ستٝاٍ  ٪غػ١ناشب١ ٜٚتُهٔ مبكتطاٖا َٔ اؿصٍٛ ع٢ً أَٛاٍ َٔ امل

أٚ  صاسب ايص٬س١ٝع٢ً ايػري , فإْ٘ هب إٔ ٜطز تًو ا٭َٛاٍ ثِ ٜتدص 

 . سٝاٍ شيو َٔ ٜٓٝب٘ اإلدطا٤ات ايٓعا١َٝ املٓاغب١ 

بعض أٚ نٌ  ٪غػ١املٛنٌ إيٝ٘ ؼصٌٝ أَٛاٍ ؽص املإشا اختًؼ املٛظف  (4/11مادة )

ٖصٙ ا٭َٛاٍ ملٓفعت٘ اـاص١ نإٔ ٫ ٜصسض إٜصا٫ً ضمسًٝا باملبايؼ املػت١ًُ 

ضز نٌ املبايؼ اييت أٚ ٜصسض إٜصا٫ً مببًؼ ٜكٌ عٔ املػتًِ ايفعًٞ هب عًٝ٘ 

أٚ َٔ ٜٓٝب٘  صاسب ايص٬س١ٝثِ ٜتدص  ٪غػ١ملسٛهلا يٓفػ٘ اىل ا

 . سٝاٍ شيوت ايٓعا١َٝ املٓاغب١ اإلدطا٤ا

إشا ثبت إٔ أسس املػ٪ٚيني عٔ اـعا٥ٔ أٚ املػتٛزعات أٚ أٟ َٔ ممتًهات  (5/11مادة )

أٚ مسح ٭سس  ٪غػ١قس اغتػٌ ٚضع٘ ايٛظٝفٞ بإٔ تصطف يف َاٍ امل ٪غػ١امل

٪غػ١ عٔ ُتًهاتٗا فإٕ املػ٪ٚي١ٝ تكع عًٝ٘ يف تعٜٛض املمب بايتصطفغريٙ 

أٚ َٔ ٜٓٝب٘ اإلدطا٤ات  صاسب ايص٬س١ٝثِ ٜتدص ا ق١ُٝ ممتًهاتٗ

 . سٝاٍ شيوايٓعا١َٝ املٓاغب١ 

إشا اضتهب َٛظف كايف١ َاي١ٝ عٔ ططٜل اإلُٖاٍ هب إٔ ٜٓاٍ عكٛب١  (6/11مادة )

َٓاغب١ ٚإٔ ٜٓصض بططٚض٠ ا٫َتٓاع عٔ تهطاض َجٌ ٖصٙ املدايف١ ٚإ٫ غٝٓاٍ 

 عكٛب١ أنرب َػتكب٬ً .
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يف ساي١ تهطاض سسٚخ كايفات َاي١ٝ يف أٟ إزاض٠ أٚ قػِ َٔ أقػاّ اؾُع١ٝ  (7/11مادة )

ٚخصٛصًا املع١ٝٓ بايتعاٌَ َع ا٭َٛاٍ فإْ٘ ٜكع ع٢ً املسٜط املباؾط  ٚاملػ٪ٍٚ 

املدتص ؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ تًو املدايفات , ٚتتدص اإلدطا٤ات ايتصشٝش١ٝ 

 سٝاي٘.

إدطا٤ اٚ بأٟ  ٪غػ١ٛظف َٔ َٛظفٞ املمبذطز عًِ املسٜط املدتص أٚ أٟ َ (8/11مادة )

هب عًٝ٘  ٪غػ١خػا٥ط يف أَٛاٍ املكايف١ َاي١ٝ أٚ ٜرتتب عًٝ٘  تصطف

 ٫ؽاش اإلدطا٤ات ايفٛض١ٜ اي٬ظ١َ يف ٖصا ايؿإٔ . صاسب ايص٬س١ٝإخطاض 
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املاي١ٝ بط٥اغ١ املطادع ايساخًٞ ٜطتبط  يًطقاب١ ٚاملطادع١ ٜهٕٛ يًذُع١ٝ دٗاظ ( 1/12مادة )

ايعاّ َباؾط٠ , ٜٚتٛدب ع٢ً مجٝع اإلزاضات ايتعإٚ ايتاّ َع ٖصا  سٜطبامل

اؾٗاظ ٭زا٤ عًُ٘ ٚتٛفري ناف١ ايبٝاْات اييت ٜطًبٗا يف أٟ ٚقت , ٚي٘ اؿل 

 يف ايعٜاضات املفاد١٦ ٚايسٚض١ٜ سػب َا ٜطاٙ يف صاحل ايعٌُ .

املاي١ٝ أْع١ُ ايطقاب١ ٚايطبط ايساخًٞ ٭قػاّ  ٚاملطادع١ ٜعس دٗاظ ايطقاب١ (2/12مادة )

أٚ َٔ ٜفٛض٘ , ٚتهٕٛ ًَع١َ يًتطبٝل  صاسب ايص٬س١ٝاملاي١ٝ ٚتعتُس َٔ 

 يف اؾُع١ٝ . 

أٚ َٔ ٜفٛض٘ أْع١ُ ايطقاب١ ٚايطبط ايساخًٞ يف  صاسب ايص٬س١ٝ ٜعتُس  (3/12مادة )

ؾُع١ٝ ٚوسز ٖصا ايٓعاّ َػ٪ٚي١ٝ نٌ َٔ ايعاًَني فٝٗا أقػاّ املاي١ٝ با

 بؿهٌ عاّ .

نٌ َسٜط قػِ أٚ إزاض٠ َػ٪ٍٚ عٔ تٓفٝص ْعاّ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ فُٝا ٜكع يف  (4/12مادة )

 اختصاص٘ .زا٥ط٠ 

ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ يًذُع١ٝ َطادع سػابات خاضدٞ َهًف َٔ ض٥ٝؼ فًؼ  (5/12مادة )

١ٝ شات ايص١ً ملطاقب١ سػاباتٗا ٚاعتُاز قٛا٥ُٗا اإلزاض٠ أٚ َٔ اؾٗات ايطمس

املاي١ٝ , ع٢ً إٔ ٜتِ ا٫ْتٗا٤ َٔ شيو عس أقص٢ ؾٗطٜٔ َٔ اْتٗا٤ ايػ١ٓ 

املاي١ٝ اإلزاض٠ َػ٪ٚي١ٝ تٛدٝ٘  ايعاّشٟ اؿذ١ , ٜٚكع ع٢ً املسٜط  29املاي١ٝ يف 

 يًتعإٚ َع َطادع اؿػابات ٭زا٤ َٗاَ٘.

َطادع١ مجٝع ايعكٛز املعَع إبطاَٗا َع ايػري َٔ  دع ايساخًٞع٢ً املطا هب (6/12مادة )

ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚاملاي١ٝ ٚشيو قبٌ اعتُازٖا َٔ أصشاب ايص٬س١ٝ, نُا  

ٜتعني ايطدٛع إىل املاي١ٝ يًتأنس َٔ ٚدٛز ا٫عتُاز ايهايف باملٛاظ١ْ 

 ايتدطٝط١ٝ.

٠ مبطادع١ نؿٛف ايبٓو أٚ ٫ هٛظ إٔ ٜهٕٛ ٭َني اـع١ٜٓ ع٬ق١ َباؾط (7/12مادة )

 ايتعاٌَ َع  اؿػاب ايبٓهٞ عرب خس١َ ا٫ْرتْت .

ًٜعّ قٝاّ املطادع ايساخًٞ بربْاَر يًُطادع١ ٚايفشص املػتٓسٟ  (8/12مادة )

يًُتشص٬ت ايٓكس١ٜ بٗسف ؼسٜس َس٣ ١ُ٥٬َ أْع١ُ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ 
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ٚتطسًٝٗا بططٜك١ َٚس٣ تٓفٝصٖا , ٚايتأنس َٔ إٔ املتشص٬ت مت تػذًٝٗا 

غ١ًُٝ إىل اؾاْب ايسا٥ٔ َٔ اؿػاب املدتص , ٚإٔ تًو املتشص٬ت تٛزع 

 بايبٓو َباؾط٠ زٕٚ تأخري .

ٜؿتٌُ بطْاَر املطادع١ اـاص باملتشص٬ت ايٓكس١ٜ ع٢ً اـطٛات ايط٥ٝػ١ٝ  (9/12مادة )

 ايتاي١ٝ :

 َطابك١ املتشص٬ت يف غذ٬ت اؾُع١ٝ باملتشص٬ت بايبٓو . .1
ؼسٜس َس٣ اؿاد١ إلدطا٤ دطز َفاد٧ يطصٝس ايٓكس١ٜ احملص١ً يف أٟ  .2

 ٚقت خ٬ٍ ايػ١ٓ .
َكاض١ْ عٓاصط ايكٝٛز املػذ١ً يف غذٌ ايٓكس١ٜ احملص١ً َع املػتٓسات  .3

 امل٪ٜس٠ هلا.
ايتشكل َٔ صش١ مجع أعُس٠ غذ٬ت املتشص٬ت ايٓكس١ٜ عٔ ايفرت٠  .4

 قٌ ايفشص .
شص٬ت ايٓكس١ٜ إىل نٌ َٔ زفرت َطادع١ ايرتس٬ٝت َٔ غذ٬ت املت .5

 ا٭غتاش ايعاّ ٚزفاتط ا٭غتاش املػاعس٠ .
َتابع١ ٬َٚسع١ ايتش٬ٜٛت املاي١ٝ بني ايبٓٛى خ٬ٍ ايفرت٠ بايهاٌَ  .6

 ع٢ً أغاؽ اختباضٟ .
 َكاض١ْ تفاصٌٝ قػا٥ِ اإلٜساع بايبٓو بػذ٬ت املتشص٬ت ايٓكس١ٜ . .7

ْاَر َطادع١ يًتشكل َٔ صش١ ٚزق١ برب املطادع ايساخًًٜٞعّ قٝاّ  (11/12مادة )

 َصنطات ايتػ١ٜٛ ٜٚؿٌُ اـطٛات ايتاي١ٝ :

 املاي١ٝ  بإعسازٖا . اإلزاض٠ايتشكل َٔ صش١ مجٝع ايتػٜٛات اييت قاَت  .1
َكاض١ْ أضصس٠ ايبٓو ايعاٖط٠ بتًو املصنطات َع ا٭ضصس٠ يف نؿف  .2

 اؿػاب اؾاضٟ , َٚكاض١ْ أضصس٠ ايسفرت نُا تعٗط يف تًو املصنطات

 َع غذ٬ت اؾُع١ٝ  .
تتبع ايٓكس١ٜ بايططٜل )ؼت اإلٜساع( بهؿٛف سػاب ايبٓو يف فرتات  .3

 تاي١ٝ َٚطادعتٗا ع٢ً زفرت املكبٛضات ايٓكس١ٜ .
َطادع١ فُٛع ايؿٝهات ايكا١ُ٥ اييت مل تكسّ يًصطف بعس َٚكاض١ْ  .4

 شيو اجملُٛع بايطقِ ايصٟ ٜعٗط يف نؿف ايتػ١ٜٛ .
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يف أٍٚ املس٠ َع نؿف ايبٓو عٔ ايفرت٠ َطادع١ ايؿٝهات ايكا١ُ٥  .5

 َٛضع ايفشص َع زفرت املسفٛعات ايٓكس١ٜ .
تتبع ايؿٝهات ايكا١ُ٥ يف ْٗا١ٜ َس٠ ايفشص َع نؿٛف ايبٓو عٔ  .6

 ايفرت٠ ايتاي١ٝ يفرت٠ ايفشص .
ايطدٛع إىل املػتٓسات اييت تسعِ ايعٓاصط ا٭خط٣ اييت تعٗط يف َصنط٠  .7

 املتعًك١ بٗا ايسفاتط .ايتػ١ٜٛ ٚنصيو ايطدٛع يًكٝٛز 

بتطبٝل بطْاَر َطادع١ ي٬غتجُاضات ٜؿٌُ ٜٚٗسف  املطادع ايساخًٞ ٜكّٛ  (11/12مادة )

 ملا ًٜٞ :

ؼسٜس َصازض ا٭َٛاٍ املػتجُط٠ َٚس٣ اتفاقٗا َع ايٛاضز باي٥٬ش١ .  .1

 ١ شات ايص١ً با٫غتجُاض إٕ ٚدست َٚطابكتٗا يٮصٍٛ ٚ ايفتاٟٚ ايؿطعٝ
اغب١ ع٢ً ا٫غتجُاضات ٚاإلٜطازات املطتبط١ بٗا فشص ططٜك١ احمل .2

املػتدس١َ بٛاغط١ اؾُع١ٝ , ٚتكِٝٝ ْعاّ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ اـاص١ 

 بٗا .
 ايتشكل َٔ ايٛدٛز املازٟ ي٬غتجُاضات َٚٔ ًَه١ٝ اؾُع١ٝ هلا . .3
ايٛصٍٛ إىل اقتٓاع بإٔ سػابات ا٫غتجُاضات ٚسػابات اإلٜطازات  .4

 يًُباز٨ احملاغب١ٝ املعكٛي١ .املطتبط١ بٗا َعس٠ ٚفكا 
ايتأنس َٔ عسّ اغتدساّ ا٫غتجُاضات نطُإ يًشصٍٛ ع٢ً قطٚض  .5

 ؾدص١ٝ .
َعطف١ أْٛاع ا٫غتجُاضات بايتفصٌٝ ٚسذِ نٌ ْٛع ٚأَانٓٗا املدتًف١  .6

 ٚاإلدطا٤ات ايطقاب١ٝ املتعًك١ بٗا ٚإعساز نؿٛف تفص١ًٝٝ بصيو .
ا٫غتجُاضات ,  ايتأنس َٔ صش١ اؾُع ا٭فكٞ ٚايطأغٞ يهؿٛف .7

 اـاص١ بٗا بسفرت ا٭غتاش ايعاّ َٚطابك١ تًو اجملاَٝع ع٢ً اؿػابات 

ايتفطق١ بني ا٫غتجُاضات قصري٠ ا٭دٌ اييت تعٗط ضُٔ ا٭ضصس٠  .8

ايٓكس١ٜ يف املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ يهْٛٗا اغتجُاض َ٪قت يًفا٥ض ايٓكسٟ , 

 ٚا٫غتجُاضات ط١ًٜٛ ا٭دٌ اييت تعٜس َستٗا عٔ غ١ٓ .
يتأنس َٔ تكِٝٝ ا٫غتجُاضات ٚفل املعاٜري ٚا٭صٍٛ احملاغب١ٝ املتعًك١ ا .9

 بٗصا اـصٛص .
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بفشص ٚتكِٝٝ عكٛز ا٫غتجُاضات ايكا١ُ٥ ٚايعكٛز  املطادع ايساخًٜٞكّٛ  (12/12مادة )

 قٌ ايسضاغ١ , بايتعإٚ َع اؾٗات ايكا١ْْٝٛ املتدصص١ يف شيو .

بربْاَر فشص َٚطادع١ َػتٓس١ٜ يًُسفٛعات  املطادع ايساخًٞ ًٜعّ قٝاّ  (13/12مادة )

 ٜؿٌُ ث٬ث١ دٛاْب ض٥ٝػ١ٝ :

فشص َٚطادع١ غٓسات ايصطف ٚاملػتٓسات امل٪ٜس٠ هلا َجٌ ايفٛاتري  .1

ٚأشٕٚ ا٫غت٬ّ ٚغريٖا َٔ املػتٓسات اييت غبل اإلؾاض٠ هلا يف َٛاز 

 اي٥٬ش١ أٚ تطُٓتٗا أٟ أزي١ إدطا٤ات ٫سك١ .
يؿٝهات اييت قاّ ايبٓو بػساز قُٝتٗا ٚايؿٝهات املعاز٠ َكاض١ْ ا .2

يًذُع١ٝ  باملعًَٛات املٛدٛز٠ يف نؿف سػاب ايصٓسٚم ٚايبٓو )أٚ 

 غذٌ املسفٛعات ايٓكس١ٜ(.
 ضبط ايؿٝهات باملػتٓسات ٚغٓسات ايصطف . .3
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ٜتِ إعساز َٛاظٜٔ املطادع١ ؾٗط١ٜ ٚزٚض١ٜ ٚتكسّ بؿهٌ إمجايٞ ٚؼًًٝٞ َع  (1/13مادة )

 إدطا٤ املطابكات بني املٛاظٜٔ ايتش١ًًٝٝ ٚاإلمجاي١ٝ  

املاي١ٝ بتكسِٜ َٛاظٜٔ َطادع١ ؾٗط١ٜ َفص١ً باجملاَٝع اإلزاض٠ تًتعّ  (2/13مادة )

( ًَٜٛا 15فُٝا ٫ ٜتعس٣ ) يًُطادع ايساخًٞٚا٭ضصس٠ ٚايتفص٬ٝت املطًٛب١ 

  ايعاّ سٜطَٔ ايؿٗط ايتايٞ . ْٚػد١ َٓٗا إىل امل

املاي١ٝ يف اؾُع١ٝ بتكسِٜ تكطٜط زٚضٟ نٌ ؾٗط , ٚتكطٜط آخط اإلزاض٠ تكّٛ  (3/13مادة )

نٌ ث٬ث١ أؾٗط َبٝٓا فٝ٘  اإلٜطازات ٚاملصطٚفات ايفع١ًٝ َكاض١ْ بايتكسٜطات 

يًذُع١ٝ, ْٚػد١  ايعاّعطض٘ ع٢ً املسٜط ايٛاضز٠ باملٛاظ١ْ ايتدطٝط١ٝ ي

 يًذُع١ٝ . يًُطادع ايساخًٞ

 ٚايطبع ايؿٗط١ٜ املاي١ٝ ايتكاضٜط ٚاعتُاز َطادع١املاي١ٝ  اإلزاض٠ َسٜط  ٜتٛىل (4/13) مادة
 اؾٗات ع٢ً ٚعطضٗا فٝٗا املسضد١ ايبٝاْات صش١ َٔ ٚايتأنس غ١ٜٛٓ

 . يصيو احملسز٠ املٛاعٝس يف أدًٗا َٔ املعس٠ اإلزاض١ٜ

 ناف١ َع ٚتكسميٗا غ١ٜٛٓ ايطبع املاي١ٝ ايكٛا٥ِ إعسازاملاي١ٝ اإلزاض٠ تتٛىل  (5/13) مادة
 بسٚضٙ ٜكّٛ ٚايصٟ املطادع ايساخًٞ ٜطًبٗا اييت ٚايبٝاْات املعًَٛات
 . ًُعاٜري احملاغب١ٝ ٚايتعًُٝات املتبع١ ي ٚفكًا ٚايتأنس بايفشص

 باغتدساّ املاي١ٝ ايتكاضٜط يف ايٛاضز٠ ايبٝاْات ؼًٌٝ املاي١ٝ اإلزاض٠ تٛىلت (6/13) مادة
 ايتشًٌٝ ٖصا بٓتا٥ر تكطٜط ٚضفع عًٝٗا املتعاضف املايٞ ايتشًٌٝ أغايٝب

 . عٓ٘ ٜٓٛب َٔ أٚيًُسٜط ايعاّ  َٚسي٫ٛت٘

أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ يف ْٗا١ٜ نٌ ث٬ث١ أؾٗط باعتُاز   صاسب ايص٬س١ٜٝكّٛ  (7/13) مادة

املاي١ٝ ٚهب إٔ تؿٌُ ٖصٙ ايتكاضٜط نشس  اإلزاض٠ايتكاضٜط املاي١ٝ ايصازض٠ عٔ 

 أز٢ْ ع٢ً َا ًٜٞ:

 َٝعإ املطادع١. .1

 قا١ُ٥ اإلٜطازات ٚاملصطٚفات. .2

 قا١ُ٥ املطنع املايٞ  . .3
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ي٘ يف املٛاظ١ْ  َكاض١ْ اإلْفام اؾاضٟ ايفعًٞ َع ا٫عتُازات املدصص١ .4

 ايتكسٜط١ٜ.

يف ْٗا١ٜ نٌ غ١ٓ َاي١ٝ ٜتِ إعساز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚاؿػابات اـتا١َٝ ٚمبس٠  (8/13) مادة

ظ١َٝٓ  أقصاٖا ؾٗطٜٔ َٔ اْتٗا٤ ايػ١ٓ املاي١ٝ ٜٚتٛىل املطادع١ ٚا٫عتُاز هلا 

 املطخص هلا . َهاتب ايتسقٝل ٚاملطادع١أسس 

يًُعاٜري احملاغب١ٝ ايصازض٠ عٔ اهل١٦ٝ ايػعٛز١ٜ إعساز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚفكًا  (9/13مادة) 

يتعًُٝات ايصازض٠ َٔ ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ َع يًُشاغبني ايكاْْٛٝني ٚا

ٚغريٖا َٔ املعاٜري ٚايتعًُٝات ٚا٭صٍٛ احملاغب١ٝ ايعا١َ ٚاملتعاضف عًٝٗا 

يت غٓؿري ايٝٗا ٫سكًا  ٜٚٓبػٞ إٔ ٚمبا وكل ا٭ٖساف َٔ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚاي

 تتطُٔ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ا٭غاغ١ٝ يف اؾُع١ٝ

 قا١ُ٥ املطنع املايٞ . .1
 )قا١ُ٥ اإلٜطازات ٚاملصطٚفات( . .2
 قا١ُ٥ ايتسفكات ايٓكس١ٜ  . .3
 ا٫ٜطاسات املت١ُُ يًكٛا٥ِ املاي١ٝ  .4

املٓؿٛز٠ َٔ  فا٭ٖساٜطاع٢ عٓس إعساز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يًذُع١ٝ إٔ ؼكل  (11/13) مادة

 إعسازٖا َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿصط:

إٔ ُتعٗط ايكٛا٥ِ املاي١ٝ املٛقف ايصشٝح ٚايعازٍ ٭ٚضاع اؾُع١ٝ ْٚتا٥ر  .1

ايعًُٝات ٚايتسفكات ايٓكس١ٜ املعًك١ بايفرتات ايع١َٝٓ املٓت١ٝٗ يف تاضٜذ 

 قسز ٚعٓس ايطًب
 تكسِٜ املعًَٛات املاي١ٝ ٫ستٝادات املػتفٝسٜٔ ايط٥ٝػٝني  .2
 تكسِٜ َعًَٛات عٔ املٛاضز املاي١ٝ يًذُع١ٝ َٚصازضٖا  .3
تكسِٜ َعًَٛات عٔ أزا٤ اؾُع١ٝ َٔ خ٬ٍ ايكٝاؽ ايسٚضٟ يًتػري يف  .4

 صايف أصٍٛ اؾُع١ٝ 
 تكسِٜ َعًَٛات ١ُ٥٬َ عٔ ايتسفكات ايٓكس١ٜ  .5

ؾهٌ إٜطاسات َطفك١ بايكٛا٥ِ املاي١ٝ .تكسِٜ َعًَٛات إضاف١ٝ يف  

 

 ٜٓبػٞ اإلفصاح يف اإلٜطاسات املطتبط١ بايكٛا٥ِ املاي١ٝ عٔ  (11/13) مادة
 املطتبط١ بأَٛاٍ ايرباَر ٚا٫ْؿط١ قٝٛز ا٫غتدساّ  .1
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 املطتبط١ بأَٛاٍ ايرباَر ٚا٫ْؿط١ قٝٛز ايٛقت  .2
 

 قٝٛز ا٫غتدساّ ٚايٛقت َعا .3
 قٝٛز ا٫صٍٛ ايٛقف١ٝ  .4
 ايكٝٛز ايصات١ٝ اييت تفطضٗا املٓع١ُ ع٢ً ْفػٗا  .5
غٝاغ١ املٓع١ُ فُٝا ٜتعًل بتهٜٛٔ املدصصات ٚا٫ستٝاطٝات ٚنٝف١ٝ  .6

 اقطاضٖا ٚغبب تهٜٛٓٗا 
 ضفع ايكٝٛز عٔ َٛاضز املٓع١ُ .7
 ٚدٛز عذع دٖٛطٟ يف أٟ بٓس َٔ صايف ا٫صٍٛ َع ؼسٜس اغباب شيو .8
 ا٫فصاح عٔ املصطٚفات ايتؿػ١ًٝٝ  .9

عٔ ا٫لاظات املتشكك١ بؿهٌ نُٞ َكابٌ ا٫ٖساف املٛضٛع١ " ا٫فصاح  .10

 تكطٜط ا٫زا٤ "  يًُػاعس٠ يف تكسٜط كطدات ايٓؿاط

 إلقفاٍ إتباعٗا ايٛادب ايتعًُٝات إصساضأٚ َٔ ٜٓٛب٘ املايٞ  سٜطامل ٜتٛىل (12/13) مادة
ٚتتطُٔ   املايٞ ايعاّ ْٗا١ٜ قبٌ ًَٜٛا عؿط مخػ١ أقصاٙ َٛعس يف اؿػابات

ايتكاضٜط َٝعإ املطادع١ ايعاّ عٔ ايػ١ٓ املاي١ٝ , ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ايتفص١ًٝٝ 

 يًذُع١ٝ نُا ٚضزت يف ٖصٙ اي٥٬ش١ ٚعػب املعاٜري املتبع١ بٗصا اـصٛص

املاي١ٝ َطفكات تٛضح تفاصٌٝ نٌ بٓس َٔ بٓٛز اؿػابات اإلزاض٠ ُتعس  (13/13مادة )

امله١ْٛ يهٌ بٓس  س٠ اؿػاباتاـتا١َٝ ٚؼًٌٝ َهْٛات نٌ ضصٝس َٔ أضص

ٜٚطاع٢ عٓس إعساز املطفكات ايتفص١ًٝٝ ضطٚض٠ تٛضٝح أضقاّ َٔ ٖصٙ ايبٓٛز 

اصشاب املكاض١ْ عٔ ايػ١ٓ املاي١ٝ ايػابك١ ٚهب اعتُازٖا مجٝعًا َٔ 

 بٌ َٛافا٠ احملاغب ايكاْْٛٞ بٗا ق ايص٬س١ٝ 

ُٜطاع٢ قبٌ إعساز اؿػابات اـتا١َٝ تطبٝل ايػٝاغات احملاغب١ٝ ايٛاضز٠  (14/13مادة )

 بٗصٙ اي٥٬ش١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 اغتدساّ ْعاّ قاغب١ ا٭َٛاٍ طبكًا ملا ٚضز بايٓعاّ احملاغيب . .1
ؼٌُٝ ايػ١ٓ املاي١ٝ َا ىصٗا َٔ مجٝع أْٛاع املصطٚفات ٚقٝس َا  .2

 ٫غتشكام .ىصٗا َٔ اإلٜطازات طبكًا يكاعس٠ ا
 ايتأنس َٔ غ١َ٬ اؾطز ايػٟٓٛ ٚتكُٝٝ٘ . .3
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سػاب اإل٬ٖى املٓاغب يٮصٍٛ ايجابت١ طبكًا يًعطف احملاغيب ايػا٥س  .4

 َٚا ٚضز يف ايٓعاّ احملاغيب .
تٛضٝح ا٫ٜطازات ٚاملصطٚفات ايتؿػ١ًٝٝ ٚنٝف١ٝ استػابٗا ٚايعذع أٚ  .5

 ايفا٥ض بٗا .

 طنع املايٞ :ٜطاع٢ عٓس تصٜٛط قا١ُ٥ امل (15/13مادة )

إظٗاض بٓٛز ا٭صٍٛ ايجابت١ بايتهًف١ كصًَٛا َٓٗا مجٝع  .1

 ا٫غت٬ٗنات ست٢ تاضٜذ املٝعا١ْٝ .

 َطاعات ايفصٌ بني ا٭صٍٛ املدصص١ يًتؿػٌٝ ٚا٭صٍٛ ايٛقف١ٝ . .2
إظٗاض بٓٛز ا٭صٍٛ املتساٚي١ يف فُٛعات َتذاْػ١ َع بٝإ نٌ  .3

ملتساٚي١ يف ْٗا١ٜ نٌ غ١ٓ فُٛع١ ع٢ً سس٠ , ٜٚتِ تكِٝٝ املٛدٛزات ا

َاي١ٝ سػب اؾطز ايفعًٞ ٚشيو ع٢ً أغاؽ غعط ايتهًف١ أٚ ايػٛم 

 أُٜٗا أقٌ .
إظٗاض عٓاصط ا٭ضصس٠ املس١ٜٓ ا٭خط٣ بايتفصٌٝ كصًَٛا َٓٗا  .4

 فُٛع املدصصات )إٕ ٚدست( ست٢ تاضٜذ املٝعا١ْٝ .

ٜطفل ضُٔ ػًٝس املٝعا١ْٝ ٚعػب تعًُٝات ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ بٗصا  (16/13مادة )

 اـصٛص َا ًٜٞ 

صٛض٠ َٔ قطط فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ باط٬ع٘ ع٢ً املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ  .1

 ٚإقطاضٖا ٚتكسميٗا يًذُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًتصسٜل عًٝٗا .
 قطط دطز ايصٓسٚم . .2
 قطط دطز املػتٛزع . .3
 ١ يس٣ ايبٓٛى َٚصنطات ايتػ١ٜٛ إشا يعّ ا٭َط .ؾٗازات أضصس٠ اؾُعٝ .4
بٝاْات ؼ١ًًٝٝ إلٜطاح َصطٚفات ٚإٜطازات  ايرباَر ٚا٭ْؿط١  .5

 َٚكسَاتٗا َٚػتشكاتٗا َع ايتأنٝس ع٢ً إظٗاض ايتربعات ايع١ٝٓٝ .
نؿٛف اغت٬ٗى ا٭صٍٛ ايجابت١ َع نؿف ؼًًٝٞ ؿطن١ ا٭صٍٛ  .6

 أثٓا٤ ايعاّ  ٚص٫ٛ إىل ايطصٝس .  ا٫غتبعازات باإلضافات ٚ
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يًُشاغب ايكاْْٛٞ يف نٌ ٚقت سل ا٫ط٬ع ع٢ً مجٝع ايػذ٬ت  (17/13) مادة

ٚاملػتٓسات ٚايبٝاْات ٚاإلٜطاسات اييت ٜط٣ ضطٚض٠ اؿصٍٛ عًٝٗا ٚايطز 

 ع٢ً مجٝع ٬َسعات٘ ٚاغتفػاضات٘ اي٬ظ١َ ٭زا٤ َُٗت٘ .

س انتؿاف أٟ اخت٬ؽ أٚ تصطف ٜعطض أَٛاٍ ع٢ً احملاغب ايكاْْٛٞ عٓ (18/13) مادة

ايعاّ ٫ؽاش  سٜطاؾُع١ٝ يًدطط إٕ ٜطفع تكطٜطًا فٛضًٜا بصيو إىل امل

 اإلدطا٤ات املٓاغب١ .

ٜكّٛ احملاغب ايكاْْٛٞ مبطادع١ اؿػابات اـتا١َٝ يف ْٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ  (19/13مادة )

عًٝٗا ع٢ً إٔ ٜٓتٗٞ َٔ  ٚإعساز تكاضٜط بصيو ٚفل َعاٜري املطادع١ املتعاضف

أعُاٍ املطادع١ ٚتكسِٜ تكطٜطٙ خ٬ٍ فرت٠ ٫ تكٌ عٔ أغبٛعني َٔ املٛعس 

ٚعًٞ َهتب احملاغب١ َطاعا٠ َا كطض يطفعٗا إىل فًؼ اإلزاض٠ . ايٓٗا٥ٞ امل

: ًٜٞ 
 ايػ١ٓ املاي١ٝ يًذُع١ٝ ٖٞ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ اهلذط١ٜ . .1
١ املع١ٝٓ َع ؽصٝص فشص املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ اـاص١ بايػ١ٓ املايٝ .2

 خا١ْ يًُكاض١ْ َع ايػ١ٓ املاي١ٝ ايػابك١.
فشص سػاب اإلٜطازات ٚاملصطٚفات اـاص بايػ١ٓ املاي١ٝ املع١ٝٓ ,َع  .3

 ؽصٝص خا١ْ يًُكاض١ْ َع ايػ١ٓ املاي١ٝ ايػابك١ . 
فشص قا١ُ٥ يًُكبٛضات ٚاملسفٛعات ايٓكس١ٜ اييت متت خ٬ٍ ايػ١ٓ  .4

 املعس عٓٗا املٝعا١ْٝ .
 إٜطاسات َصطٚفات اؾُع١ٝ .فشص  .5
فشص بٝإ اغت٬ٗى املٛدٛزات َٔ ا٭صٍٛ ايجابت١ ٜٛضح ْٛع ا٭صٌ  .6

,ٚقُٝت٘ ا٭غاغ١ٝ يف أٍٚ ايػ١ٓ املاي١ٝ ,ٚق١ُٝ قػط ا٫غت٬ٗى ايػٟٓٛ 

,ْٚػب١ ا٫غت٬ٗى َع تٛضٝح أ١ٜ إضاف١ دسٜس٠ أٚ إغتبعازات ,ٚبٝإ 

 ايتاضٜذ يف ن٬ اؿايتني .
ٚاملصطٚفات ايع١ٝٓٝ َكسض٠ بك١ُٝ فع١ًٝ مبٛدب  استػاب اإلٜطازات .7

قاضط ايتكسٜط اييت تعسٖا اؾُع١ٝ ٚإظٗاض  ق١ُٝ املتبكٞ َٓٗا ضُٔ 

 نؿٛف اؾطز .
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ٚصايف ايسخٌ املؿطٚعات املدتًف١ إعساز نؿٛفات بإٜطازات َٚصطٚفات  .8

 نٌ عًٞ سس٠ ,َع بٝإ غ١ٓ املكاض١ْ يصايف ايسخٌ .
 نٌ عًٞ سس٠ .ٔ ايعكاض ٜطاح ممتًهات اؾُع١ٝ َفشص إ .9

 بٝإ نٌ ق١ُٝ إعا١ْ سصًت عًٝٗا اؾُع١ٝ َٔ ايٛظاض٠ سػب ْٛعٗا . .10
 إٜطاح بايتأَٝٓات . .11
 إٜطاح تفصًٞ بايصَِ املس١ٜٓ ٚايسا٥ٓني . .12
 َطادع١ اؿػابات َػتٓسًٜا ٚقاغبًٝا بٓػب١  ناف١ٝ . .13
َصازق١ َهتب  احملاغب١ٝ غتُ٘ ايطمسٞ عًٞ مجٝع صفشات املٝعا١ْٝ  .14

 ٚاؿػاب اـتاَٞ 
طًب َػتٓسات ًَه١ٝ ا٭صٍٛ ايجابت١ املػذ١ً باغِ اؾُع١ٝ َجٌ  .15

عًٝٗا ٚايتأؾري   ي٬ط٬ع)ايصهٛى ايؿطع١ٝ ,اغتُاضات ايػٝاضات ٚغريٖا( 

 بصيو يف تكطٜطٙ عًٞ املٝعا١ْٝ .
ٓص  ايصٟ ٜٛضزٖا ب٘ تتعاٌَ َع٘ اؾُع١ٝ باي ُتكبٌ ؾٗاز٠ ايبٓو ايصٟ .16

َبًؼ ضصٝس أصٍٛ أَٛاٍ اؾُع١ٝ يس١ٜ بتأضٜذ  ايّٝٛ عًٞ إٔ ٜصنط 

 وسز َكساض ا٭صٍٛ ضقًُا ٚنتاب١ ٚز يٓٗا١ٜ ايػ١ٓ املاي١ٝ يًذُع١ٝ احملس
زضاغ١ املٝعا١ْٝ ايع١َُٝٛ ٚاؿػابات اـتا١َٝ َٚطادعتٗا َٚٓاقؿتٗا َع  .17

تُاعٗا ايػٟٓٛ طضٗا عًٞ اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يف اداملاي١ٝ يع اإلزاض٠

ٚضفع ْػد١ َٓٗا يًذٗات ايطمس١ٝ املع١ٝٓ باإلؾطاف ٚاملصازق١ عًٝٗا 

 ع٢ً اؾُع١ٝ  .

ًٜعّ إٔ ٜتطُٔ تكطٜط َطادع اؿػابات اـاضدٞ يًذُع١ٝ إضاف١ إىل  (21/13مادة )

ٛا٥ِ ايكٛا٥ِ ا٭غاغ١ٝ ٚاعتُازٖا ٚتفصٌٝ ناٌَ ببٝإ بٓٛز عٓاصط ايك

 املاي١ٝ ٚبٝإ َا ًٜٞ :

 َس٣ تطبٝل املباز٨ احملاغب١ٝ . .1
 َس٣ نفا١ٜ ْعاّ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ . .2
 أسساخ ١َُٗ ٚقعت بعس إعساز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ . .3
 ْتٝذ١ ايفشص املػتٓسٟ ٚايفين يًعًُٝات املاي١ٝ . .4
 ططم تكِٜٛ املدعٕٚ . .5
 ا٫يتعاَات احملت١ًُ يف املػتكبٌ . .6
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 إعساز املٝعا١ْٝ .أسساخ ٚقعت بعس  .7
 أثط ايتش٬ٜٛت يًع٬ُت ا٭دٓب١ٝ . .8
 ايتػري يف ايػٝاغات احملاغب١ٝ . .9

 تفصٌٝ يبٓٛز أَٛاٍ اؾُع١ٝ , ا٫يتعاَات )ا٭َاْات(. .10

 ٚاؾساٍٚ ا٫سصا١ٝ٥ ايتاي١ٝ : .11

 ؼًٌٝ ا٭صٍٛ , ا٫غت٬ٗى . - أ

 ؼًٌٝ املصطٚفات إىل ثابت َٚتػري . - ب

دصص١ ٚا٫ٜطازات ا٭خط٣ بٝإ ايسعِ ٚا٫ٜطازات ايعا١َ ٚامل - ت

 ٚاملؿاضٜع ٚا٭ْؿط١ ٚايرباَر املٓفص٠ .

ايعاّ اؿػابات اـتا١َٝ َؿفٛع١ بتكطٜط إزاض٠ اؾُع١ٝ ٚتكطٜط  سٜطٜطفع امل (21/13مادة )

احملاغب ايكاْْٛٞ إىل فًؼ اإلزاض٠ خ٬ٍ ث٬ث١ أؾٗط َٔ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ 

  املاي١ٝ .

 

 

 

رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى




