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 77 ........................................................................................................................................................................................................................................ انجُكٛخ انؼًبَبد: صبنضًب

 79.......................................................................................................................................................................................................................... انًبنٛخ انًَزؾٔبد طوٍ:هاثوًب

 79...................................................................................................................................................................................................................... ٔانزٌٛٛواد األٍوبه رولٚم: فبيًَب

 02 ................................................................................................................................................................................................................. انزوبٓلاد رُِٛن ُٙ انزٔظٛو: ٍبكًٍب

 07 .......................................................................................................................................................................................................... ٔانقليبد ٔاألهًبل انًٕاك اٍزالو: ٍبثوًب
  



   

 

 

     

  
 

3 

 تعزيفات عامة (1) مادة

 انَٛبّ فالٍ منك: ٚكٌٕ نهزوبثٛو انزبنٛخ ٔانًَزقليخ ػًٍ ْنِ انالئؾخ انًوبَٙ انًجُٛخ ثغبَجٓب يبنى ٚٔزِغ

 .اإلٓهًٛٙ نهغٕكح ٔانزًٛي ُٙ انزوهٛىانًوكي 

 .إكاهح انًوكييغهٌ 

 .ًوكيهن انًلٚو انوبو

نزيايبد انقبطخ ثزإيٍٛ يٕاك ؤٔ يب ٚزوهْ ثزَُْٛ انزوبٓلاد ٔاال انًٕكَ انًوُٙ ثكم

 رزـهجٓب ؤهًبل ٔيٓبو انًوكي.هًبل ؤٔ فليبد ؤ

 انًشزوٚبد انقبطخ ثبنًوكي.الئؾخ 

 انزٙ رزـهجٓب ؤهًبل ٔيٓبو انًوكي.ُٕٛو انًٕاك ؤٔ األهًبل ؤٔ انقليبد ر

رإيٍٛ هًهٛخ انشواء هجو كهٕح عٓخ ٔاؽلح ُٔؾ نزٔلٚى هوػٓب نزُِٛن انوًم ؤٔ 

 نزٕهٚل انظَُ يٕػٕم انوًهٛخ. 

رإيٍٛ انوًم ؤٔ انظَُ انًـهٕة هجو كهٕح هلح عٓبد ٔيُؾٓب ُوطخ يزَبٔٚخ 

. ٔٚكٌٕ انزُبٌُ إيب انًُبَُخنهزُبٌُ ههٗ رُِٛن انوًم ؤٔ رٕهٚل انظَُ يٕػٕم 

 شًِٕٚب ُٙ اعزًبم ههُٙ ؤٔ هجو رٔلٚى هوع ُٙ كوٍ يقزٕو.

يلٚو هبو انًوكي ؤٔ انشقض انًِٕع يٍ ٓجهّ إلثواو انؤٕك ؤٔ فـبثبد انزوًٛل 
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 ؽَت انؾلٔك انًجُٛخ ُٙ الئؾخ انظالؽٛبد انًوزًلح يٍ ٓجم يغهٌ إكاهح انًوكي. 

ٕٔو ثٓب انًوكي ثٓلٍ رُٕٛو يٕاك ؤٔ ؤهًبل ؤٔ فليبد رزـهجٓب ٚاإلعواءاد انزٙ 

اإلعواءاد يٍ ربهٚـ إهلاك ؿهت انزإيٍٛ ٔنؾٍٛ ؤهًبل ٔيٓبو انًوكي. ٔرجلؤ ْنِ 

 .رًبو اإلَغبى

 
نِزؼ يلبهَٚ ؤ٘ هؤع يقزٕيخ  نغُخ كائًخ يشكهخ ُْٔ ؤؽكبو انُلبو ٔانالئؾخ

 .انالئؾخههٗ ؤؽكبو ْنِ  رٔلو نهًوكي ثُبًء

 ُْٔ ؤؽكبو كم يٍ انُلبو ٔانالئؾخ انًلٚو انوبونغُخ يزقظظخ رشكم ثٔواه يٍ 

 . انالئؾخثٌوع كهاٍخ ٔرٔٛٛى عًٛن انوؤع انًٔليخ نهًوكي ثُبًء ههٗ ؤؽكبو ْنِ 

ٚٔظل ثبنًجهي انًٔـٕم ؤٌ ٕٚٔو انًزٔبهل يوّ ثزُِٛن كبُخ األهًبل انًجُٛخ ثٕصبئْ 

ل، ٔمنك ثٌغ انؤل ئبثم انًجهي اإلعًبنٙ انًُظٕص ههّٛ ُٙ انؤل ؤٔ انزوًٛ

انُلو هٍ ؽغى ٔكًٛخ األهًبل انًُِنح ُوهًٛب ٔيلٖ افزالُٓب هٍ انكًٛبد انٕاهكح 

ثغلأل انكًٛبد، ثبهزجبه ؤٌ رهك انكًٛبد رٔلٚوٚخ ٔرى ٔػوٓب نٌوع ؽَبة 

 وّ ؤٔ نؾَبة ًٓٛخ ؤٔايو انزٌٛٛو.انًَزقهظبد انلٔهٚخ نهًزوبٓل ي

هٚخ ؤٔ ٔانًٕعٓخ إنٗ عٓخ رغب انالئؾخُْ ؤؽكبو ْنِ انٕصبئْ انظبكهح هٍ انًوكي ٔ

. ٔرشًم ٔصبئْ انلهٕح كبُخ انٕصبئْ ٔانوُٛبد ؤكضو ثٌوع ؿهت رٔلٚى هؤع

انًؤُخ ثٓب هُل طلٔهْب ؤٔ رهك انظبكهح الؽًٔب ػًٍ انِزوح انًقظظخ نزٔلٚى 

 انوؤع.
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 اعتناد الالئحة (2) مادة

طلٔه ؤ٘ رولٚالد ُٚجٌٙ  ثننك، ُٔٙ ؽبل يغهٌ اإلكاهحٔال ٚغٕى رولٚم ؤ٘ يبكح ؤٔ ُٔوح ُٛٓب إال ثًٕعت ٓواه طبكه هٍ  طبؽت انظالؽٛخ،وزًل ْنِ انالئؾخ يٍ ٓجم ُر

.ٔانوًم ثٓب م ثلء ٍوٚبَٓبجروًًٛٓب ههٗ كم يٍ ًّٚٓ األيو ٓ

 تطبيل الالئحة (3) مادة

 انووثٛخ انًًهكخ ُٙ ثٓب انًوًٕل ٔانهٕائؼ األَلًخِٕػــّ، ٔثًب ال ٚزوبهع ين ٚؤٔ يٍ  يغهٌ اإلكاهحيٍ طالؽٛبد  لى ٚوك ثّ َض ُٙ ْنِ انالئؾخ ٚوكم يب ن .7

 .انَوٕكٚخ

 .يغهٌ اإلكاهحٚكٌٕ يٍ فالل  ّؽٛضًب ٚٔن انشك ُٙ َض ؤٔ رَِٛو ؤ٘ يٍ ؤؽكبو ْنِ انالئؾخ، ُئٌ ٓواه انِظم ُٛ .0

 كم يب ٚزوبهع يوٓب. اهزًبكْبٚهٌٙ ْٔنِ انالئؾخ إنٗ ؽٍٛ اهزًبك انًوًٕل ثٓب ؽبنًٛب  انًوُٛخ ثبنًشزوٚبدبيٛى وانوًم ثبنٔواهاد ٔانز َٚزًو .3

 .يٍ انًٕاك ؤٔ انقليبد انًشزوٚبد ُٙ رإيٍٛ اؽزٛبعبد انًوكي يَؤٔل ٕٔو ثٓبٚرقؼن ألؽكبو ْنِ انالئؾخ كبُخ اإلعواءاد انزٙ  .4
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 طزم التأمني (4) مادة

 عًٛن هًهٛبد انزٕهٚل ٔانزُِٛن ٚغت ؤٌ رزى هٍ ؿوْٚ انًُبَُخ، ٔرَزضُٗ يٍ منك انؾبالد انزبنٛخ ٔانزٙ ٚغٕى ُٛٓب انزإيٍٛ انًجبشو:   .7

 طبؽت انظالؽٛخ.  و انغٓخ انـبنجخ ٔيٕأُخٚرٕهٚلْب ثظِخ اػـواهٚخ ؤٔ يَزوغهخ ؽَت رٔلاألهًبل ؤٔ انقليبد انًـهٕة رُِٛنْب ؤٔ األطُبٍ انًـهٕة  - ؤ

 رٕهٚل ٓـن انٌٛبه. - ة

 .رٕهٚل يٕاك يكًهخ نًٕاك ؤفوٖ يٍ ٌَِ انُٕم ٍٔجْ رٕهٚلْب نهًوكي، ؤٔ يٕاك ال رزُٕو إال نلٖ يٕهك ٔاؽل ؽظو٘ - د

 انزَوٛوح انوًٍٛخ.ل ًٓٛزٓب ههٗ رٕهٚل يٕاك يَووح هًًٍٛب، ههٗ ؤال ريٚ - س

ؤنَ  ( يبئخ722.222طُبٍ انًـهٕة رٕهٚلْب ٔانزٙ ال رزغبٔى ًٓٛزٓب )انلهاٍبد( انًـهٕة رُِٛنْب ؤٔ األ)ثًب ُٙ منك انقليبد االٍزشبهٚخ ٔ األهًبل ؤٔ انقليبد - ط

 .ُٙ ؽبنخ رغبٔى ْنا انًجهي اإلكاهح يغهٌهٚبل، ٔرشزوؽ يٕأُخ 

 اٍزضُبئٓب يٍ انًُبَُخ.هٛخ ثٓلٍ ٚغت هلو رغيئخ ؤ٘ هً .0

 .ُٙ انهٕائؼ انًبنٛخ ٔانظالؽٛبد ؽكبو انًزوهٔخ ثبنوٓلانُٔلٚخ ُْٔ األ هخ هٍ ؿوْٚ انوٓلٚغٕى رإيٍٛ انًٕاك ؤٔ انقليبد انـبهئخ ٔانًَزوغ .3

 أسص التأمني (5) مادة

 ههٗ األٌٍ انزبنٛخ: نزإيٍٛ ثُبًءرزى إعواءاد ا .7

  .طبؽت انظالؽٛخٚغت انؾظٕل ههٗ يٕأُخ يجلئٛخ ههٗ انزإيٍٛ يٍ  - ؤ

 .انالئؾخانًشزوٚبد ثبٍزكًبل إعواءاد ؿهت انوؤع ُْٔ انزِظٛم انًجٍٛ ُٙ ْنِ  يَؤٔلقزض ُٚٙ ؽبنخ انًٕأُخ انًجلئٛخ،  - ة

قزض ٚٙ، كًب َٔبَٕانًَزشبه انانـبنجخ ٔ انٕؽلحانًشزوٚبد ثبنوك ههٗ اٍزَِبهاد انغٓخ ؤٔ انغٓبد انًلهٕح ٔمنك ثبنزَُْٛ ين كم يٍ  يَؤٔلقزض ٚ - د

 ثبٍزٔجبل انوؤع.

شوح إنٗ طبؽت هؤع انشواء انًجبشو ُزؾبل يجب بال رِزؼ هؤع انًُبَُبد إال ثٕاٍـخ نغُخ ُزؼ يلبهَٚ انوؤع ٔانزٙ رؾٛهٓب ثول منك إنٗ نغُخ انجذ. ؤي - س

 ْ الئؾخ انظالؽٛبد انًوزًلح ُٙ انًوكي.انظالؽٛخ ُٙ انجذ ُٔ
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خ إنٗ طبؽت انظالؽٛخ ين رٔٛٛى ُُٙ ٔيبنٙ( ٔرَزكًم َٕآظٓب ُْٔ ؤؽكبو ْنِ انٕٔاهل، ٔيٍ صى روُن انُزٛغ)ثٕاٍـخ نغُزٙ انوؤع ُٙ رٔٛى نغُخ انجذ  - ط

 انزٕطٛخ.

 .يَؤٔل انًشزوٚبدل ثٕاٍـخ ثبنُزٛغخ ٔرَزكًم إعواءاد انزوبٓ انًٔجٕلٔاُْ طبؽت انظالؽٛخ ههٗ انزٕطٛخ، ٚشوو طبؽت انووع  إما - ػ

ُِٛن . ٔٚهيو إهلاك هٕٔك يُبٍجخ نكبُخ ؤهًبل انزًٛل يجُٙ ههٗ ؤؽكبو ٔصبئْ انلهٕح، ثقـبة رونَ هٚبلٓهذ ًٓٛزٓب هٍ يبئخ ؤ إماٚكزِٗ ثبنَُجخ ألهًبل انزٕهٚل،  .0

 ٔانقليبد يًٓب كبَذ ًٓٛزٓب.

ًَزشبه انًٛل ٔانؤٕك األفوٖ يٍ ٓجم كبُخ فـبثبد انزو -ٔ رواعن ؤ -ههٗ ؤٍبٍٓب، رول  يَؤٔل انًشزوٚبدوًم ٚثبٍزضُبء انؤٕك ٔفـبثبد انزوًٛل انًُٕمعٛخ انزٙ   .3

 .طُبٍ ؤٔ انقليبد انًـهٕة رإيُٛٓبانشؤؽ ٔانًٕاطِبد نألهًبل ؤٔ األٔبََٕٙ ٓجم طلٔهْب. ٔٚغت ؤٌ ركٌٕ كٓٛٔخ ٔٔاػؾخ ٔشبيهخ نكبُخ ان

، ٚغٕى ؤٌ ٚزى انزوبٓل انًولح نهًٕاطِبدنهغٓخ  - ْبٚوعن رٔلٚو -ٔبثم يجهي ئـٕم، إال إَّ ُٙ ؽبالد يوُٛخ رجوو كبُخ روبٓلاد انًوكي ههٗ ؤٍبً رُِٛنْب ُي .4

 ههٗ ؤٍبً ؤٌ ٚزى انزُِٛن ؽَت انكًٛبد انًُِنح ُواًل.

 .نزإيٍٛ ؤٔ انزولٚم ههّٛ شًِٕٚبؤٌ ٚكٌٕ ا ال ًٚكٍ .5

 شتَلكة وقطع الغيارتوفري املواد امل (6) مادة

َٔؾٕ منك هجو انزوبٓلاد )يب ؤيكٍ( ين عٓخ يزقظظخ ٔاؽلح نكم ًوع، ٔٚزى افزٛبه ْنِ كٔاد يكزجٛخ ٔٓـن ًٛبه كٔهٚخ ٔيٕاك َلبُخ ٚزى رُٕٛو انًٕاك انًَزٓهكخ يٍ ؤ 

 انغٓخ ًٍُٕٚب ثٕاٍـخ انًُبَُخ، ثؾٛش ٚزى انزٕهٚل هُل انـهت ُْٔٔ األٍوبه انًزِْ ههٛٓب يَجًٔب.

 

 قوائه التأٍيل (7) مادة

ؤٔ انقليبد انزٙ ٓل  ًٍبء ٔهُبٍٔٚ انغٓبد انًؤْهخ نزٕهٚل األطُبٍ ؤٔ رُِٛن األهًبلثزكٍٕٚ ٕٓائى ثإ - انًوُٛخ ثبنزَُْٛ ين انٕؽلاد -انًشزوٚبد  يَؤٔلقزض ٚ 

نٍ ؽَت رإْم انغٓبد نزكٌٕ يوعوًب هُل انؾبعخ نٓب هُل انزإيٍٛ انًجبشو ؤٔ ثبنًُبَُخ انًؾلٔكح، ٔٚزى يواعوخ ٕٓائى انغٓبد انًؤْهخ كٔهًٚب نإلػبُخ ؤٔ انؾ رؾزبعٓب

 .إنٛٓبانًشبه 
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 إعداد طلب التأمني (8) مادة

 ٚغت ؤٌ ٚزؼًٍ ؿهت يٕأُخ طبؽت انظالؽٛخ ههٗ رإيٍٛ انجٛبَبد انزبنٛخ:   .7

 انًٕاك ؤٔ َـبّ انقليبد انًـهٕثخ.ٔ يٕاطِبد انوًم ؤ - ؤ

 ل ؤٔ انًٕاك ؤٔ انقليبد انًـهٕثخ.يلٖ انؾبعخ نألهًب - ة

 .يلٖ رٕاُْ انـهت ين انًٕاىَخ انًقظظخ نهغٓخ انـبنجخ - د

 ، ٔمنك ثبنَُجخ نهزإيٍٛ انًجبشو. ٔٚغت ؤٌ ركٌٕ رهك انغٓبد ٓل ٍجْ رإْٛهٓب.ضو )إٌ ؤيكٍ( يؤْهخ ٚٔزوػ كهٕرٓباٍى عٓخ ٔاؽلح ؤٔ ؤك - س

 .انالئؾخ( يٍ ْنِ 4/7ٔ انظَُ انًـهٕة يٍ ؽٛش فؼٕهّ ألؽل انشؤؽ انًجُٛخ ُٙ انًبكح )ثٛبٌ ؿجٛوخ انوًم ؤ - ط

 انزبهٚـ انًؾلك نزإيٍٛ انًٕاك ؤٔ انقليبد ؤٔ األهًبل انًـهٕثخ. - ػ

 .انالئؾخٍ ُٙ ْنِ انًشزوٚبد الٍزكًبل إعواءاد ؿهت انوؤع ُْٔ انزِظٛم انًجٛ يَؤٔليٕأُخ طبؽت انظالؽٛخ، ٚؾبل انـهت إنٗ  ُٙ ؽبل  .0

 

 )وثائل الدعوة(إعداد طلب تكديه العزوض  (9) مادة

ٌ رزى ل االٍزشبهٚخ ٔانُِٛخ، ؽٛش ٚغٕى ؤ، ٔرَزضُٗ يٍ منك هًهٛبد رإيٍٛ انقليبد ٔاألهًبـجٛوخ انًُبَُبدهجو انُٕٔاد انًُبٍجخ ن رزى انلهٕح نهلفٕل ُٙ انًُبَُبد .7

ل يٍ طبؽت ماد انوالٓخ ٔروزً انٕؽلادثبنزَُْٛ ين  انًشزوٚبديَؤٔل يجبشوح نهزُبٌُ نولك ال ٚٔم هٍ صالس عٓبد يزقظظخ رٔزوػ يٍ ٓجم هجو رٕعّٛ كهٕاد 

 ٌ انغٓبد انًلهٕح ٓل ٍجْ رإْٛهٓب.ؽٕال، ٚغت ؤٌ ركٕانظالؽٛخ. ُٔٙ عًٛن األ

ب ٚغت ؤٌ رظبى ٔصبئْ كًٚغت ؤٌ رزى انلهٕح ٔؤٌ ٚجوو انزوبٓل ُْٔ يٕاطِبد ٔاػؾخ ٔكٓٛٔخ نكبُخ انًزـهجبد انُِٛخ ٔانٔبََٕٛخ نهوًم ؤٔ انظَُ انًـهٕة رإيُّٛ،   .0

 هًبل انًـهٕثخ ؤٔ ثبنشؤؽ انزوبٓلٚخ.انلهٕح ثوجبهاد ٔاػؾخ ٔيؾلكح رغُجًب نَٕء ُٓى ٚزوهْ ثبنقليبد ؤٔ األ
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 ٔ انزُِٛن ؿجًٔب نوُٛخ ٚٔليٓب طبؽت انووع ٕٔٚاُْ ههٛٓب طبؽت انظالؽٛخ ثؾٛش ٚشبه ُٙ انزوًٛل ؤٔ انؤل إنٗ ْنِ انوُٛخ.ٚغٕى ؤٌ ٚكٌٕ انزٕهٚل ؤ .3

( هٚبل، ُٛغٕى ثٛن رهك انٕصبئْ ئبثم يجهي ٚؾلك يٍ ٓجم انغٓخ انًَؤٔنخ هٍ إهلاكْب ٕٔٚاُْ ههّٛ يٍ ٓجم 3222إما ىاكد ركبنَٛ إهلاك ٔصبئْ انلهٕح ههٗ يجهي ) .4

نًوكي، ٔال روك ْنِ انًجبني نًٍ ٓبو ثبنشواء انًبنٛخ ٔرٕهك يجبنٌٓب نؾَبة ا يَؤٔل انًشزوٚبد ثبنزَُْٛ ينطبؽت انظالؽٛخ. ٔٚزى ثٛن انٕصبئْ انًشبه إنٛٓب ثٕاٍـخ 

هٕح ثًب ُٙ منك انـجبهخ . ٔٚواهٗ ؤٌ ٚكٌٕ ٍوو ثٛن انٕصبئْ يؤٕاًل ٔٚوكٌ ًٓٛخ انزكهِخ انؾٔٛٔٛخ إلهلاك ٔصبئْ انل انالئؾخإال ُٙ انؾبالد انًُظٕص ههٛٓب ُٙ ْنِ 

 .ٔانزَهٛى

 توجيُ دعوات التكديهحمددات وثائل  (11) مادة

 انلهٕح رٔلٚى هؤع انجٛبَبد ٔانزوهًٛبد انزبنٛخ: رٕعّٛ ٚغت ؤٌ رزؼًٍ ٔصبئْ  

رغبهٚخ ؤٔ  يٕاطِبد ٔكًٛبد األهًبل انًـهٕة رُِٛنْب ؤٔ انًٕاك انًـهٕة رٕهٚلْب ؤٔ َـبّ انقليبد انًـهٕثخ رٔلًٚٓب، ين يواهبح هلو رؾلٚل هاليبد .7

 يٕاطِبد يوُٛخ.

انًٕاك انًـهٕة رٕهٚلْب، ٔانزٙ رشًم انؾّٕٔ ٔانٕاعجبد نكم يٍ ؿوُٙ انؤل  ؤٔ رجـخ ثبنقليخ ؤٔ انوًم انًـهٕة رُِٛنِثٛبٌ كبُخ انشؤؽ انزوبٓلٚخ انًو .0

 .ٔطالؽٛبد يًضهًٛٓب

 .رؾلٚل يٕهل َٓبئٙ نزٔلٚى انوؤع ثبنٕٛو ٔانَبهخ .3

 .انًبنٛخ ثبنٕٛو ٔانَبهخ )ثبنَُجخ نهًُبَُبد( رؾلٚل يٕهل عهَخ ُزؼ يلبهَٚ انوؤع .4

 .ثٛبٌ اٍى طبؽت انووع ٔيٕػٕهّ فبهط يلؤٍ انووع .5

 رؾلٚل ؤٌٍ رٔٛٛى ٔافزٛبه انوؤع ٔؤٌ ٚوجو هُٓب ثشكم هًٓٙ، ؤٔ يُؾٓب ٔىٌ ََجٙ. .6

 .انزإكٛل ههٗ ؤٌ هلو االنزياو ثًٕاطِبد ٔروهًٛبد ٔصبئْ انلهٕح ٍٛؤك٘ إنٗ هُغ انووع .7

 انُض ههٗ ؽْ انًوكي ُٙ رغيئخ انووع ؤٔ انوؤع. .8

 إهبكح رٕعّٛ انلهٕاد يوًح ؤفوٖ. ٔ انوؤع انًٔليخنٌبء إْ انًوكي ُٙ ٓجٕل ؤٔ هُغ ثوغ انوؤع ؤٔ كهٓب ؤٔ انُض ههٗ ؽ .9
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إهلاك  فاللُٙ وؤع نهؤ٘ يٍ انًزٔليٍٛ ٓل رؾًهٓب ؽٕال ثلُن ؤ٘ يظبهَٚ ؤٔ روٕٚؼبد هٍ ؤ٘ ركبنَٛ ٚكٌٕ هٗ هلو انزياو انًوكي ُٙ عًٛن األانُض ه .72

 .ٔرٔلٚى هؤػٓى

 نًٕاك ٍٔوو يُِظم نهشؾٍ ٔانزٕهٚل ٍٔوو يُِظم نهزوكٛت )ثبنَُجخ نؤٕك انزٕهٚل ؤٔ انزُِٛن(. ارِظٛم األٍوبه انٕاهكح ُٙ انووع هجو رؾلٚل ٍوو  .77

ٔكبُخ انقليبد  ،نزبثوخٔانوًٕالد ًٔٓٛخ األهًبل ا ،ؤٌ ٚشًم انَوو كبُخ يب ٚزوهْ ثبإلَغبى ثًب ُٙ منك رُِٛن انقليبد ؤٔ رٕهٚل انًٕاك ٔانًولاد ٔانزوكٛت .70

 األفوٖ انًزوهٔخ ثُـبّ انؤل كبنزظًٛى ٔانظٛبَخ ٔانزشٌٛم، ًٔٛوْب كبنوٍٕو ٔانؼوائت. 

 ٔ انُٔض ؽَت انلؤٍ انزٙ ٓل رـوؤ.رؾلٚل إٌ كبٌ انَوو ًٛو ٓبثم نهزولٚم ؤٔ ٓبثم نهزولٚم ثبنيٚبكح ؤ .73

 .انالئؾخًظوُٛخ ُْٔ ؤؽكبو ْنِ انؼًبٌ انيزـهجبد فـبثبد  رؾلٚل .74

 .ٍ ٓبْوح ال ٚوزجو إفالاًل ثبنؤلثٛبٌ ؤٌ هلو رًكٍ ؤ٘ يٍ ؿوُٙ انؤل انٔٛبو ثإ٘ يٍ انزيايبرّ ثَجت كؤ .75

 انًـهٕثخ. انقليبدهًبل ؤٔ انًٕاك ؤٔ ٔ ؤٍبنٛت ٍٛزى اٍزقلايٓب نهزؾْٔ يٍ ٍاليخ األؤ٘ افزجبهاد ؤٔ يوبٚٛو ؤؤٌ ثٛبٌ  .76

 ٓب.َوٕكٚخ ٔفؼٕم ؽم انُياهبد نًؾبكًانًًهكخ انووثٛخ انثٛبٌ ؤٌ انُلبو ٔاعت انزـجْٛ ْٕ ؤَلًخ  .77

 ثٛبٌ األؽكبو انًزوهٔخ ثلُن انًٔبثم انًبنٙ نألهًبل ؤٔ انًٕاك ؤٔ انقليبد. .78

 خماطبة املدعويً والزد على استفشاراتَه  (11) مادة

 . يَؤٔل انًشزوٚبدٚغٕى نهًزُبٍَُٛ انواًجٍٛ ُٙ رٔلٚى هوع، االؿالم ههٗ عًٛن انًوهٕيبد ٔاأليبكٍ ماد انوالٓخ ثبنًُبَُخ، ٔمنك ثبنزَُْٛ ين   .7

ٔ رٌٛٛواد نى رظله ، ٍٕاء ثًجبكهرّ انقبطخ، ؤٔ اٍزغبثخ نزٕػٛؼ ؿهجزّ عٓخ يلهٕح ؤٌ ٚظله إػبُبد ؤ، ٔأل٘ ٍجتٚغٕى نهًوكي، ُٙ ؤ٘ ٔٓذ ٓجم رٔلٚى انووع .0

. ٔرظجؼ ْنِ اإلػبُبد ؤٔ انزٌٛٛواد انغلٚلح ُٙ ؤ٘ عيء يٍ ْنِ انٕصبئْ حكبىٚٔ ٔ رٌٛو ؤؤ ٔيُٓب إنٌبءيٍ ٓجم إنٗ انغٓبد انًلهٕح انزٙ ٍجْ ؤٌ رَهًذ ٔصبئْ انلهٕح 

نى ٚزى منك ُٙ انظٕهح انًجُٛخ ؤهالِ، ُال ٚغٕى االهزًبك  وع. ٔيبعيًءا يٍ ٔصبئْ انلهٕح، ٔٚغت ؤٌ رهٔٗ ٌَِ االهزجبه يٍ ٓجم ئليٙ انوانزٙ نى َٚجْ إطلاهْب 

 ل انًٕهل انُٓبئٙ نزٔلٚى انوؤع.ثُبء ههٗ رٔلٚوِ انقبص، رًلٚ ،، ٔٚغٕى نهًوكيبنِخ؛ يًب ٓل ٚكٌٕ يهييًب نهًوكيههٗ ؤ٘ يوهٕيبد يق
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ِ انؾبنخ رئٚل ٚغٕى هٔل نٔبء ٓجم انًٕهل انُٓبئٙ نزٔلٚى انوؤع ٚؾؼوِ عًٛن انًلهٍٕٚ نهًُبَُخ؛ نٛزًكُٕا يٍ فالنّ يٍ ؿوػ اٍزَِبهارٓى، ٔٚغت ُٙ ْن  .3

 ثزٕصْٛ نًب رى ُٙ ْنا االعزًبم.  انًلهٍٕٚٛ

ؤ٘ ؤيو ٚزوهْ  ٔؽلِ كٌٔ ثٔٛخ انًزُبٍَُٛ ثٌوع يُبٓشخ نًلهٍٕٚ نهًُبَُخهلو يقبؿجخ ؤ٘ يٍ اٚغت  ،ػًبًَب نولانخ انًُبَُخ، ٔنهًَبٔاح ثٍٛ انًزُبٍَُٛ  .4

 كٌٔ انًَزجولٍٚ يٍ رهك انُبؽٛخ. ، ٔٚغٕى ؤٌ رٔزظو انًقبؿجبد ثول رٔٛٛى انوؤع ًُُٛب ههٗ انًٔجٕنٍٛ ًُُٛب ُٔؾثبنًُبَُخ

ٛن انغٓبد انًلهٕح ٔٚكٌٕ ٔ انجوٚل اإلنكزؤَٙ إنٗ عًانجوٚل ؤٔ انِبكٌ ؤانًهؾْ ثٕاٍـخ ٚغت ؤٌ رظله كبُخ انزولٚالد ٔانزٕػٛؾبد يٍ فالل يهؾْ ٔٚوٍم  .5

 ٓب.يهييًب ن

ٍزَِبه فـًٛب ؽٕل انًوُٗ انؾٔٛٔٙ أل٘ عيء يٍ ٔصبئْ نال ؾلك كأفو يٕهل نٔجٕل انوؤعم يٍ انزبهٚـ انًوطخ رُزٓٙ ٓجم فًَخ ؤٚبو ههٗ األًُٓٚؼ انًلهٌٕٔ ُ .6

ؤٚبو ههٗ األٓم  ٓجم صالصخٔٚغت ؤٌ ٚظم انوك  االٍزَِبهاد انٕاهكح يٍ ؤ٘ يُٓى، هك فـٙ يٕؽل نكبُخ انًلهٍٕٚ ههٗ كبُخانلهٕح، ههٗ ؤٌ ٕٚٔو انًوكي ثزغٓٛي 

 نزٔلٚى انوؤع. ؾلكيٍ انزبهٚـ انً

 إعداد العزوض (12) مادة

، ٔثشكم هبو ٚغت ؤال ارّٔيلٖ رؤٛل انًشؤم ؽغىكٍم يُٓب ؽَت خ ثانقبطانوؤع  ٚغت ؤٌ ٚواهٗ هُل رؾلٚل انِزوح انًًُٕؽخ إلهلاك انوؤع ٔرٔلٚى كؤٍ  .7

نهوًهٛبد األٓم، ٍٛ انكجٛوح، ٔؤٍجٕه نهًشبهٚنٔ رَهٛى ٔصبئْ انًُبَُخ ٔؽزٗ ربهٚـ رٔلٚى انوؤع هٍ ٍزخ ؤٍبثٛن ثبنَُجخ ِ انِزوح يٍ ربهٚـ رٕعّٛ انلهٕح ؤرٔم ْن

 ٔمنك ُْٔ رٔٛٛى انغٓخ انًولح نهٕصبئْ. 

، يقزٕيخ ثبنشًنيُِظهخ ٔٚؾٕ٘ صالصخ يلبهَٚ ههٗ ؤٌ ُٙ انؾبالد انزٙ ٚـهت ُٛٓب رٔلٚى هوػٍٛ ُُٙ ٔيبنٙ، ٚغت رٔلٚى كبيم انووع ُٙ كوٍ ٔاؽل يٌهْ  .0

يُٓب ههٗ  انضبنشٚؾٕ٘ رزوهْ ثبنغٕاَت انًبنٛخ، كًب يوهٕيبد ؤال ٚشزًم ههٗ ؤٚخ ، ٔانن٘ ٚغت ًبنٙٚزؼًٍ انووع ان ٔانضبَٙ، انُِٙانووع األٔل يُٓب ٚؾزٕ٘ ههٗ 

 ؤٔ فـبة ػًبٌ(.يبنٙ ؤٔ ُُٙ ٔيؾزٕٖ انًلؤٍ )انًٔلو  انًشؤم يًَٗفـبة انؼًبٌ انًظوُٙ االثزلائٙ )ُٙ ؽبنخ ؿهجّ(، ٕٔٚػؼ ههٛٓب عًٛوٓب 
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 شزوط التعامل مع مكدمي العزوض (13) مادة

 ٚغت ههٗ ؤ٘ ئلو هوع ؤٌ ٚٔلو ين هوػّ انًَزُلاد انزبنٛخ يٕصٔخ ٍٔبهٚخ انًِوٕل: 

ثواو انؤٕك ثبًٍّ ٔيلٖ ٍهـبرٓى ٔؽلٔكْب ًُٛب ٚقزض ثكم يٍ انووع ٔانؤل ٔثبألهًبل ؤٔ انقليبد انزٙ ٚغو٘ انًقٕنٍٛ ثئ شقبصاٍى انشقض ؤٔ األ .7

 رٔلٚى انووع ثقظٕطٓب.

 ٚظبالد ٔإهـبء انًقبنظبد انُٓبئٛخ ثبٍى ئلو انووع.ٍزِٛبء شؤؽ انؤل، ٔهٍ رٕٓٛن اإلٍ ااٍى انشقض انًَؤٔل يجبشوح ه .0

 .روفٛض يًبهٍخ انُشبؽ .3

 انَغم انزغبه٘. .4

 شٓبكح االَزَبة نهٌوُخ انزغبهٚخ. .5

ٔع انًِزٕؽخ(، ٔٚكٌٕ ٍبه٘ انًِوٕل %( يٍ ًٓٛخ انووع )ُٙ ًٛو ؽبنخ انشواء انًجبشو ؤٔ انوو7فـبة ػًبٌ يظوُٙ ًٛو يشؤؽ ثًب ٚوبكل ٔاؽل ثبنًبئخ ) .6

. ِٔٚوط هٍ ػًبَبد ؤطؾبة ّ يٍ انزبهٚـ انًؾلك نٔجٕل انووعٔئجٕل انلُن نظبنؼ انًوكي ؽزٗ انزبهٚـ انًؾلك نهجذ ُٙ انًُبَُخ، ٔرجلؤ يلح ٍوٚبَ

إهبكح ػًبٌ طبؽت انووع انِبئي يجبشوح ثول رٕٓٛن كًب ٚزى  .روٍٛخ انؤل ؤٔ هُغ عًٛن انوؤعإَزٓبء ُزوح انؼًبٌ ؤٔ انوؤع ًٛو انِبئيح يجبشوح ثول 

 يِزٕؽخ انوؤع.رٔلٚى ْنا انؼًبٌ ُٙ انًُبَُبد كاء )ُٙ ؽبنخ ؿهجّ(. ٔال ٚهيو انووع انِبئي ٔٓجٕل ػًبٌ ؽٍَ األ انؤل يٍ ٓجم انًوكي ٔطبؽت

 استكبال العزوض (14) مادة

انًٕهل انًؾلك ُٙ ٔصبئْ انلهٕح، ٔٚؾؼو )ثبنَُجخ نهًُبَُبد( ٓجٕل ؤ٘ هوع ثول ُزؼ انووع ، ُٔٙ ٔؽلِ يَؤٔل انًشزوٚبدٚغت ؤٌ رَهى كبُخ انوؤع إنٗ  .7

 األٔل.

 ثٛبًَب ٚزؼًٍ ؽظوًا نهغٓبد انًلهٕح، ٔيٍ رٔلو يُٓب ثووع ٔيؾزٕٖ انزٔلٚى. يَؤٔل انًشزوٚبدل ِوُٚ .0

ُزؼ انًلبهَٚ، ٔانزٙ رٕٔو ثِوى انوؤع انًبنٛخ ٔانُِٛخ ٔرَهٛى يلبهَٚ هُل اَزٓبء انًٕهل انًؾلك نزٔلٚى انوؤع، رَهى كبُخ انوؤع انٕاهكح إنٗ نغُخ  .3

 انوؤع انُِٛخ إنٗ نغُخ انجذ نهلهاٍخ.
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هؼبئٓب هٍ صالصخ إػبُخ إنٗ هئَٛٓب، ٔؤٌ ٚوٍٛ انًلٚو انوبو َبئجًب نّ نٛوؤً نغُخ ُزؼ نِزؼ انًلبهَٚ، ٔؤٌ ال ٚٔم هلك ؤ هبو انًوكي رشكم نغُخ كائًخ ٚوئَٓب يلٚو  .4

 ، ٔٚوبك رشكٛم انهغُخ كم ٍُزٍٛ.ٚكًم انُظبة إٌ ًبة ؤؽل األهؼبء ٍ هؼٕ اؽزٛبؿٙٛ، ين روٛانًلبهَٚ نٛؾم يؾهّ ُٙ ؽبل ًٛبثّ

اه ؤٔ ارقبم ؤ٘ ال ٚغٕى اٍزجوبك ؤٔ انًَبػ ثَؾت ؤ٘ هوع ثول انزبهٚـ انُٓبئٙ نزٔلٚى انوؤع. ٔٚغٕى نهًوكي ُٙ ْنِ انؾبنخ يظبكهح ػًبٌ انووع كٌٔ إَن  .5

شوؽ ؤٌ ٕٚٔو ثئشوبه انًوكي ٚغٕى أل٘ يزٔلو ثووع ؤٌ ٚولل ُٙ هوػّ ُٙ ؤ٘ يوؽهخ ٍبثٔخ ههٗ آفو يٕهل نٔجٕل انوؤع ثءاد ٓؼبئٛخ ؤٔ إكاهٚخ. إال ؤَّ إعوا

 فـًٛب ٓجم انًٕهل انًؾلك نٔجٕل انوؤع.

 دراسة العزوض (15) مادة

 هؼبئٓب هٍ صالصخال ٚٔم هلك ؤثؾٛش انًلٚو انوبو رلهً ٔرٔٛى عًٛن انوؤع انًٔليخ نهًوكي يٍ ٓجم نغُخ كائًخ نِؾض انوؤع رشكم نٓنا انٌوع ثٔواه يٍ  .7

. ٚوبك رشكٛم انهغُخ كم صالس ٍُٕاد. ٔيُٓىٚكًم انُظبة إٌ ًبة ؤؽل  يلٚو هبو، ين روٍٛٛ هؼٕ اؽزٛبؿَٙبئت ّ هٍ إنٗ هئَٛٓب انن٘ ال رٔم كهعز إػبًُخ ؤهؼبء

. ٍٔنٓب ؤٌ رَزوٍٛ ُٙ رٔلٚى رٕطٛبرٓب ثزٔوٚو يٍ ٍُُٛٛ يزقظظٛ ،ُؼم انوؤع ُْٔ ؤؽكبو ْنِ انالئؾخٔرزٕنٗ ْنِ انهغُخ رٔلٚى رٕطٛبرٓب ُٙ انزوٍٛخ ههٗ ؤ

جذ ُٙ انهغُخ رٕطٛبرٓب ثؾؼٕه كبيم ؤهؼبئٓب، ُٔرلٌٔ ْنِ انزٕطٛبد ُٙ يؾؼو ُٕٔٚػؼ انوؤ٘ انًقبنَ إٌ ٔعل ٔٚووع انًؾؼو ههٗ طبؽت انظالؽٛخ نهٔرزقن 

 انزوٍٛخ.

 عّ انقظٕص: يٍ يٓبو هبيخ، رزٕنٗ نغُخ انجذ، ٔانِوّ انُِٛخ انًُجضٔخ هُٓب، يب ٚهٙ يٍ ؤهًبل ههٗ ٔ إلػبُخ إنٗ يب رؼًُزّ ْنِ انالئؾخثب .0

 ح يٍ ٓجم انًوكي ُٙ ٔصبئْ انلهٕح.شؤؽ ٔانًٕاطِبد انًؾلكيواعوخ يؼًٌٕ انوؤع نهزإكل يٍ يـبثٔزٓب نه - ؤ

 ٓب يٍ انُبؽٛزٍٛ انُِٛخ ٔانًبنٛخ.رٔٛٛى انوؤع ٔانزٕطٛخ ثًب رواِ ؤُؼه - ة

 نَؾت ؤ٘ رؾِلبد ئزوَخ ثبنووع.ؤٔ يقبؿجخ ؤ٘ يٍ انًزُبٍَُٛ نالٍزَِبه هٍ ؤ٘ ًًٕع ٚزوهْ ثبنووع انًٔلو يٍ ٓجهّ،  - د

 ٙ انوؤع ؤٔ كهٓى.آزواػ انزِبٔع ين ثوغ ئلي - س

ٔكبٌ يٍ شإٌ انزغيئخ رقِٛغ انًٔٛخ اإلعًبنٛخ، ؤٔ ُٙ ؽبل رؼًُذ انوؤع يٕاطِبد  - ُٙ ؽبل إيكبَٛخ انزغيئخ -آزواػ رغيئخ انكًٛبد ؤٔ األهًبل  - ط

 .ٔؤٍوبه ؤُؼم ٔرزِبٔد يٍ عيء ٜفو

 ثبٍزجوبك ثوغ انوؤع ؤٔ كهٓب ين إثلاء األٍجبة.انزٕطٛخ  - ػ
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ْهٛخ ٔٓلهح انًُبٌُ طبؽت انووع األٓم نزُِٛن انؤل ثشكم يُبٍت ُْٔ يزـهجبد انًُبَُخ. يؤْهٍٛ يَجًٔب، ُٛغت رؾلٚل يلٖ ؤ ُٙ ؽبنخ كهٕح يُبٍَُٛ ًٛو - ؿ

ٓم ُٙ ؽبل هلو رإْهّ، ٔاالَزٔبل إنٗ طبؽت انووع انزبنٙ ثٌُِ ٔٚغت ٔػن يوبٚٛو يضم ْنا انزٔٛٛى ُٙ ٔصبئْ انلهٕح، ٔٚغت هُغ طبؽت انووع األ

 األٍهٕة.

ين يزـهجبد ٔصبئْ ٚٔٛى انغبَت انُِٙ يٍ انوؤع )إٌ ٔعل( ثٕاٍـخ نغُخ يزقظظخ نهزٔٛٛى انُِٙ، ٔانزٙ ههٛٓب ؤٌ رلهً انوؤع انًٔليخ يٍ ؽٛش يلٖ رٕأُٓب  .3

ٔرورٛجٓب يٍ ؽٛش األُؼهٛخ ُْٔ يوبٚٛو انغٕكح انًؾلكح ُٙ ٔصبئْ  زٕأُخ ًُُٛبصى رٔٛٛى انوؤع انًزجٔٛخ انًانلهٕح ٔاٍزجوبك انوؤع ًٛو انًزٕأُخ يوٓب، ٔيٍ 

 انًُبَُخ.

 ؤٔ نٕصبئْ انلهٕح ٔهلو انًَبػ ثول ُزؾٓب ثزظؾٛؼ يب رؼًُزّ يٍ يقبنِبد ؤٔ ؤفـبء. ،نزٙ ال رزِْ ين ؤؽكبو ْنِ انالئؾخٚغت هُغ انوؤع ا .4

ؤٌٍ إػبُٛخ ؤفوٖ يضم انشؾٍ،  - ثبنَُجخ نوًهٛبد انزٕهٚل -االهزجبه  ثوٍٛ. ٔٚواهٗ ؤٌ ٚؤفن ْ األٌٍ انًؾلكح ُٙ ٔصبئْ انلهٕحٔاالفزٛبه ُٔ ٚغت ؤٌ ٚزى انزٔٛٛى .5

ٚب األيبٌ ٔيواهبح انجٛئخ، ، ٔييأٓـن انٌٛبه ٔانزلهٚت م٘ انوالٓخرُٕو انظٛبَخ ٔانزكهِخ انزشٌٛهٛخ، كِبءح األعٓيح، ٔىيٍ انزٕهٚل، ٔؿوٚٔخ انزَلٚل، ٔانزإيٍٛ، ٔ

 طُبهبد ؤٔ يُزغبد ٔؿُٛخ. كًب رًُؼ ؤُؼهٛخ ُٙ انزٔٛٛى هُل اٍزقلاو

 .ٚغت ؤٌ روزًل يٍ طبؽت انظالؽٛخكًب ؤ٘ إػبُبد ؤٔ رولٚالد ؤٔ يِبٔػبد ؤصُبء ُزوح انزُبٌُ ؤٔ انزوبٓل  .6

ِبٔع طبؽت انووع إلىانخ عًٛن رهك انزؾِلبد ؤٔ ثوؼٓب ؽَت ؿهت انًوكي، ُئٌ ايزُن طبؽت ُٚعبى ؤٌ رؾِلبد، كٓود هُل كٕٓه َزبئظ انزٔٛٛى ؤ٘ ما إ .7

 انًزٔليٍٛ نهًُبَُخ اٜفوٍٚ.ثٔٛخ انووع هٍ منك عبى نهًوكي اٍزجوبك ْنا انووع ٔانزِبٔع ين طبؽت انووع انزبنٙ ؤٔ ين 

ٍ٘ يٍ انهغبٌ ؤٔ ؤؽل اإلؿالم ههٗ انوؤع انًبنٛخ يٍ ِٓجم ال ٚغٕى  .8 اإلَزٓبء يٍ رًٔٛٛٓب ٔاٍزجوبك انوؤع ًٛو انًـبثٔخ انزٔٛٛى انُِٙ  ٚزَُٗ نهغُخ ؽزٗ ؤهؼبءْب ؤ

 نكواٍخ انشؤؽ ٔانًٕاطِبد، ٔيٍ صى انجلء ُٙ رٔٛٛى انوؤع انًبنٛخ نهغٓبد انًزجٔٛخ. 

ٍِرِزؼ انوؤع انًبنٛخ ثٕاٍـخ نغُخ ُزؼ انًلبهَٚ يجبشوح ثول اٍزكًبل يوؽهخ انزٔٛٛى انُِٙ، ٔر .9 انؾل األكَٗ يٍ  وبك انوؤع انًبنٛخ نهغٓبد انزٙ نى رَزٕ

 انلهعبد انًؤْهخ ؤٔ انزٙ نى رزِْ ين شؤؽ انًُبَُخ كٌٔ ُزؾٓب.

ٔؤ٘ هوع آفو ٚغت ُزؼ انًلبهَٚ انًبنٛخ ههًُب ثٕاٍـخ نغُخ ُزؼ انًلبهَٚ ٔثؾؼٕه يًضهٍٛ نهغٓبد انًٔجٕنخ هؤػٓب، ين مكو اٍى انًزٔلو ًٔٓٛخ انووع  .72

 م ُٙ ؽبنخ ؿهجّ ؤٔ انًَبػ ثّ، ٔٚلٌٔ منك ُٙ يؾؼو ٕٚٓوّ ؤهؼبء انهغُخ ٚزؼًٍ ؤ٘ ثٛبَبد ؤفوٖ ماد ؤًْٛخ رلٓو ؤصُبء ُزؼ انًلبهَٚ.ثلٚ



   

 

 

     

  
 

15 

انًٔليخ يٍ  ؤٌ رٔٛى انوؤعما رـهت األيو ثٕاٍـخ نغُخ يزقظظخ نهزٔٛٛى انًبنٙ رشكهٓب نغُخ انجذ، ٔانزٙ ههٛٓب ع انًبنٛخ ثٕاٍـخ نغُخ انجذ، ؤٔ إرٔٛى انوؤ .77

ٔإما نى ركٍ كننك، ٚغٕى نهًوكي إيب اٍزجوبك انووع ًٛو انًَزُٕٗ ؤٔ  نجُٕك ُٙ انوؤع انُِٛخ انًُبكوح.خ انغًن ٔيب إما كبَذ رٌـٙ ركبنَٛ عًٛن اؽٛش طؾ

يئٕٚخ ؤٔ ٓله يوٍٛ نووع انًجُٙ ههٗ رقِٛغ ََجخ رٔلٚو ركبنَٛ انجُٕك ًٛو انًَزُٕبح ٔإػبُزٓب إنٗ انَوو اإلعًبنٙ، ٔرظٕٚت ؤ٘ ؤفـبء ؽَبثٛخ، ٔال ٚهزِذ إنٗ ا

 .يٍ ؤٓم انوؤع

ًٔٚكٍ الؽًٔب انزِبٔع ين ئليّ إما  يٍ انُبؽٛخ انًبنٛخ، ٓبؤٓهؤُؼم انوؤع انُِٛخ ٔ ، رزى انزٕطٛخ ههٗكم يٍ انزًٍٔٛٛٛ انًبنٙ ٔانُِٙانًٕىَٔخ نخ ُزٛغانثُبء ههٗ  .70

هوػّ ُٔٚبٓش  هلو انزٕطم ين طبؽت انووع األُؼم إنٗ َزٛغخ ثشإٌ رقِٛغ ٍووِ انًورِن، ٚظوٍ انُلو هٍ يب هؤد انهغُخ ؤٌ انَوو يجبني ُّٛ، ُٔٙ ؽبنخ

 طبؽت انووع انزبنٙ.

انزٕػٛؼ ٚغٕى ؿهت رٕػٛؾبد يٍ ؤطؾبة انوؤع ؽٕل هؤػٓى ٔنكٍ ال ٚغٕى رولٚم يؾزٕٚبد ؤٔ ؤٍوبه رهك انوؤع ثول ُزؾٓب. ٔٚغت ؤٌ رزى كبُخ ؿهجبد  .73

 كزبثخ.

 ٔكبَذ ؽبعخ انوًم ال رًَؼ ثئهبكح ؿهت األٍوبه ؤٔ إهبكح ؿوػ انًُبَُخ. انًلٚو انوبوال ٚغٕى انُلو ُٙ انووع انٕؽٛل )ثبنَُجخ نهًُبَُبد( إال ثًٕأُخ  .74

هؤػٓى ٓجم اَزٓبء انًلح ًب يٍ انًزُبٍَُٛ رًلٚل طالؽٛخ ٛٚغت هلو رغبٔى انِزوح انًؾلكح نزٔٛٛى انوؤع إال نلؤٍ اٍزضُبئٛخ يجوهح، ٔٚغت انـهت فـ .75

 .ههٗ انًٕأُبد انًـهٕثخ نهزوٍٛخ ، ٔٚغت ؤٌ ٚكٌٕ انزًلٚل ألٓم ُزوح يًكُخ يٍ ؤعم اٍزكًبل رٔٛٛى انوؤع ٔانؾظٕلاألطهٛخ

 .ٚغت ؤٌ ٚول رٔوٚو يِظم هٍ انزٔٛٛى ٔئبهَخ انوؤع ٚجٍٛ األٍجبة انزٙ ثُٛذ ههٛٓب انزٕطٛخ ثبنزوٍٛخ .76

زـهجبد طبؽت انووع انًزٕاُْ ين انًوبٚٛو انًُبٍجخ نألْهٛخ ٔانًٔلهح، ٔانن٘ ٚزى رؾلٚل هوػّ ههٗ ؤَّ يزٕاُْ ثشكم عْٕو٘ ين يٚغت ؤٌ رزى انزوٍٛخ ههٗ  .77

 .انلهٕح ٔكَّٕ األٓم ٍووًا

ٛو انًوٍُٛٛ يجبشوح ثبنوًهٛخ، ال ٚغٕى كشَ انًوهٕيبد انًزوهٔخ ثزٔٛٛى انوؤع ٔانزٕطٛبد انقبطخ ثوًهٛبد اإلهٍبء نهغٓبد انًلهٕح ؤٔ نألشقبص اٜفوٍٚ ً .78

 ٔمنك ؽزٗ ٚزى إفـبه انغٓخ انِبئيح ثوٍٕ انؤل ههٛٓب.

 .ٚغت ؤال رـبنت انغٓخ انًلهٕح كشوؽ نهًٕأُخ ثإٌ رزوٓل ثبنًَؤٔنٛخ هٍ ؤ٘ ؤهًبل نى رنكو ُٙ ٔصبئْ انلهٕح أ ؤٌ رولل ُٙ انووع األطهٙ .79
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 أو جتزئتَا  امليافشةإلغاء  (16) مادة

، كٌٔ ؤٌ ى ًٚكٍ انزٕطم ثبنًِبٔػبد إنٗ ؽمثوؼٓب ؤٔ رقِٛؼٓب ُٙ ؽبل ىٔال انؾبعخ ؤٔ هلو يُبٍجخ عًٛن انوؤع يبنًٛب ؤٔ ًُُٛب ٔن ؤٔ إنٌبءٚغٕى إنٌبء انوًهٛخ  .7

ُٙ ٔصبئْ انلهٕح، ٔٚغت ؤال ركٌٕ انوًجخ ُٙ  انؾْ ٚكٌٕ انًوكي يهيو ثئثلاء األٍجبة، ٔمنك إما رجٍٛ نهًوكي ؤٌ ُٙ ْنا رؾْٔٛ نًظهؾزّ، ههٗ ؤٌ ُٚض ههٗ ْنا

 انؾظٕل ههٗ ؤٍوبه ؤٓم ْٙ انَجت انٕؽٛل ُٙ إنٌبء انًُبَُخ.

 انزبنٛخ: إما كبَذ ٔصبئْ انًُبَُخ ٓل رى ثٛوٓب نهغٓبد انًلهٕح، ُٛغٕى، ثُبء ههٗ ؿهت يٍ رهك انغٓبد، إهبكح ًٓٛخ رهك انٕصبئْ ثبنشؤؽ  .0

 كي.إما ؤنٌٛذ انًُبَُخ يٍ ٓجم انًو - ؤ

 إما كبٌ اإلنٌبء ألٍجبة يظهؾخ انوًم ؤٔ ثَجت اهرِبم األٍوبه ؤٔ نٕعٕك ؤفـبء ُٙ انٕصبئْ. - ة

 إهبكح عًٛن انًَزُلاد انزٙ ثٛوذ نهًلهٍٕٚ - د

 ، ايب إما كبٌ اإلنٌبء ثول ُزؼ انًلبهَٚ ُال ٚوك انضًٍ إال نًٍ رٔلو ثووعٌ اإلنٌبء ٓجم يٕهل ُزؼ انًلبهَٚإما كب - س

 ؽوٚزّ انًـهٔخ، رغيئخ انووع ؤٔ انوؤع يزٗ كبَذ ْنِ انزغيئخ يًكُخ، ٔكبٌ ُٙ منك رؾْٔٛ نًظهؾخ انًوكي.ٚغٕى نهًوكي، ُْٔٔ  .3

 :امليافشةالبت يف  (17) مادة

ُزوح ٍوٚبٌ انوؤع ثًب ٚزُبٍت  - منك ُٙ ؽبنخ هلو إيكبَٛخ -، ٔرًلك انووع ثٔجٕل هوػّ ٓجم َٓبٚخ طالؽٛخ انووع انِبئئإفـبه  انًُبَُخٚغت انجذ ُٙ  .7

 .ُٙ عًٛن األؽٕال انضالصٍٛ ٕٚيًب ٔانًلح انًـهٕثخ إلَٓبء كهاٍخ انوؤع ٔانجذ ُٛٓب، ههٗ ؤال ٚزغبٔى انزًلٚل

ػبُخ إنٗ كبُخ ثول اَزٓبء نغُخ انجذ يٍ ٔػن رٕطٛزٓب، رؾبل عًٛن األٔهاّ إنٗ طبؽت انظالؽٛخ إلطلاه انٔواه، ٔٚؾبل يؾؼو انهغُخ ٔانًٕأُخ ههّٛ، ثبإل .0

 ٔبََٕٙ.انًَزشبه انإلهلاك فـبة انزوًٛل ؤٔ انؤل، ٔمنك ثبنزَُْٛ ين  يَؤٔل انًشزوٚبدزوهٔخ ثبنوًهٛخ إنٗ انًَزُلاد انً

 ؽَت الئؾخ انظالؽٛبد انًوزًلح ُٙ انًوكي.طالؽٛخ انجذ ُٙ انوًهٛبد  رًُؼ .3

ٕٔٚػؼ نّ انًلح انزٙ ُٚجٌٙ ههّٛ ؤٌ  - إٌ كبٌ يٍ يزـهجبد انؤل -ٚشوو انًزُبٌَُٕ ثُزٛغخ انًُبَُخ، ٔٚـهت يٍ انِبئي ُٙ انًُبَُخ رٔلٚى ػًبٌ ؽٍَ انزُِٛن  .4

 ٚٔلو فالنٓب ؤ٘ يَزُلاد يزجٔٛخ ٔانؾؼٕه نزٕٓٛن انؤل ؤٔ نهجلء ُٙ انزُِٛن.
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اد انوالٓخ ثَُقخ ٚول انؤل يٍ ََقزٍٛ ؤطهٛزٍٛ رَهى إؽلاًْب نهًزوبٓل ٔرؾِق األفوٖ ُْٔ إعواءاد ؽِق انٕصبئْ انَبهٚخ ُٙ انًوكي ين رئٚل اإلكاهاد م .5

 نهوًم ثًٕعجٓب.

 أعنال الغش  (18) مادة

ٔ رٔلًّٚ نًوهٕيبد ؤٔ نجٛبَبد ًٛو ٍهًٛخ ُٙ ؤٔ ألَلًخ ٔنٕائؼ انًوكي، ؤيقبنَ نألَلًخ انوًٍٛخ  - ٓجم االرِبّ ؤٔ ثولِ -هُل ٓٛبو انًزوبيم ين انًوكي ثإ٘ هًم 

 ل يوّ ٔؽؼو انزوبيم يوّ يَزٔجاًل.إٍٔبؿّ يٍ ٕٓائى انزإْٛم ٔ/ؤٔ إَٓبء انزوبُِٓٙ ْنِ انؾبنخ ٚزى  ٍجٛم ؽظٕنّ ؤٔ إَغبىِ أل٘ يٍ ؤهًبل انًوكي،

 

    الضناىات:  (19) مادة

 انؼًبَبد انًـهٕة يٍ انًلهٍٕٚ رٔلًٚٓب هُل إعواء هًهٛبد انزإيٍٛ ْٙ كبنزبنٙ: 

 %( ٔاؽل ُٙ انًبئخ يٍ ًٓٛخ انووع.7)فـبة ػًبٌ اثزلائٙ يظوُٙ ٚوُْ ثكم هوع ٚٔلو نهًُبَُبد ثًب َٚبٔ٘ ََجخ  .7

بنًُبَُخ ثزٔلًّٚ هُل انزوبٓل. ٔال ٚهيو رٔلٚى ْنا هزيو انِبئي ث%( فًَخ ُٙ انًبئخ يٍ ًٓٛخ انووع، 5ٚفـبة ػًبٌ يظوُٙ نؾٍَ رُِٛن، ثًب َٚبٖٔ ََجخ ) .0

 انٌٛبه.انؼًبٌ ُٙ ؽبالد انزوبٓل ههٗ األهًبل االٍزشبهٚخ ؤٔ انزإيٍٛ انًجبشو ٔشواء ٓـن 

 وخ انًٔليخ ُٙ ؽبنخ انًٕأُخ ههٛٓب َٚبٔ٘ ًٓٛخ رهك انلُوخ.ُفـبة ػًبٌ يظوُٙ ئبثم انل .3

 ضوابط التعامل مع الضناىات (21) مادة

ك وؽ انُض ههٗ منإما ٍؾت ئلو انووع هوػّ ٓجم انجذ ُٙ انًُبَُخ، ُههًوكي انؾْ ُٙ يظبكهح انؼًبٌ االثزلائٙ انًٔلو ين هوػّ رهٔبئًٛب ٔثلٌٔ إَناه، ثش .7

 ُٙ انزوهًٛبد انًٕعٓخ إنٗ انًلهٍٕٚ نهوًهٛخ

 اَزٓبء انٌوع يُٓب.انًقزض ثؾِق فـبثبد انؼًبٌ االثزلائٙ ٔيوآجزٓب ٔيزبثوخ رٕاهٚـ طالؽٛزٓب نؾٍٛ  ْٕ يَؤٔل انًشزوٚبد .0

ثزٔلٚى فـبة انؼًبٌ انُٓبئٙ انًـهٕة يُّ رٔلًّٚ ؽَت َض  ثبنًُبَُخْٙ انًَؤٔنخ هٍ يزبثوخ انزياو انِبئي إكاهح رٔٛٛى انوؤع انغٓخ انًقزظخ ثًزبثوخ رُِٛن  .3

 .ٔصبئْ انلهٕح
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 .كٌٔ انؾبعخ نـهت يٍ ؤطؾبثٓب االثزلائِٙٚوط هٍ فـبثبد انؼًبٌ االثزلائٙ انًزوهٔخ ثبنوًهٛخ هُل إثواو انؤل ين يٍ هٍذ ههّٛ انوًهٛخ يٕػٕم فـبة انؼًبٌ  .4

 ٔيزبثوخ رٕاهٚـ طالؽٛزٓب ٔرًلٚلْب ؤٔ اإلُواط هُٓب. انًبنٛخ ثًوآجخ فـبثبد انؼًبٌ انُٓبئٙ رقزض  .5

  متابعة تيفيذ العكود  (21) مادة

 انًقزظخ ثًزبثوخ رُِٛن انؤٕك. انٕؽلاد اإلكاهٚخ وبوًلٚو انانٚؾلك  .7

شكبالد ٓل رلٓو ؤصُبء ثٓلٍ رؾْٔٛ ؤكجو ٓله يًكٍ يٍ االٍزِبكح يٍ انؤٕك انزٙ ٚجويٓب انًوكي ين انٌٛو، ٔثبنزبنٙ انؾِبف ههٗ يظهؾخ انًوكي، ٔرِبكًٚب أل٘ إ .0

 انزُِٛن، ٚغت ههٗ انغٓبد انًَؤٔنخ هٍ يزبثوخ ؤ٘ يٍ ْنِ انؤٕك االنزياو ثبألٌٍ انزبنٛخ: 

رزى يٍ فالنّ كبُخ انًقبؿجبد ثٍٛ انًوكي ٔانًزوبٓل يوّ. ٔؽزٗ ُٙ ؽبنخ انًقبؿجبد ٔل رؾلٚل يًضم نهًوكي وانًقزظخ ثًزبثوخ ان ٕؽلح اإلكاهٚخههٗ ان - ؤ

ن ُئٌ انًقبؿجخ انزؾوٚوٚخ ؽٕل ْنا األيو ٚغت ؤٌ رزى ثزٕٓٛ - ٔانزٙ ٚزى يٍ فالنٓب االرِبّ ههٗ ؤيو يب - ثٍٛ يَؤٔنٙ ؿوُٙ انؤل انشِٓٛخ ٔاالعزًبهبد

 يًضم انًوكي ٔؽلِ.

هؾظٕل ن - ُْٔ انزَهَم اإلكاه٘ - انظالؽٛخ ؤطؾبة إنٗ ٚوعن ؤٌ ٔههّٛ، ُٙ ؽلٔك انظالؽٛبد انًًُٕؽخ نّههٗ يًضم انًوكي ؤٌ ٚزوبيم ين انًزوبٓل يوّ  - ة

ٔٚغت يالؽلخ ؤٌ انًزوبٓل يوّ ًٛو يهى ثبنظالؽٛبد كافم انًوكي، ْٕٔ  ٘ ؤٔايو رٌٛٛو ؤٔ يب شبثٓٓب يًب ْٕ فبهط طالؽٛبرّ،ههٗ  انًٕأُخ انقـٛخ ههٗ ؤ

 ٔنٕ نهًوكي يهييًب ٚوزجو انًوكي، االنزياو ههٗ ؤشكبل يٍ شكم أل٘ يزؼًًُب يوّ انًزوبٓل إنٗ انًوكي يٍ ٔثبنزبنٙ ُئٌ ؤ٘ فـبة ٚوك ًٛو يهيو ثًووُزٓب،

 .انًوكي ُٙ انَبهٚخ ثبنظالؽٛبد يهى ًٛو ثبهزجبهِ ثؾّٔ، انًـبنجخ ُٙ ثبنقـبة االؽزغبط يوّ نهًزوبٓل ٚؾْ إم طالؽٛخ، طبؽت هٍ ٚظله نى

 ٔاالثزوبك فـٛخ، فبهعٛخ( ؤو كافهٛخ كبَذ ٍٕاًء) انًزوهٔخ ثبنؤل انًقبؿجبد كبُخ ركٌٕ ؤٌ ٚغت انؤل، ؿوُٙ يٍ نكم انؾّٕٔ ثٓلٍ رؾلٚل انًَؤٔنٛبد ٔرضجٛذ .3

 فـًٛب.  ًٛو انًضجزخ انشِٓٛخ ٔاألٔايو ٔاالعزًبهبد انًقبؿجبد هٍ
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 الصزف (22) مادة

 انزبنٛخ:  األٌٍ يواهبح ين انًوكي ُٙ انًوزًلح انظوٍ إعواءاد ُْٔ ؤهًبل انزوبٓل ًٓٛخ ٍلاك ٚزى .7

هزإيُٛبد االعزًبهٛخ، شٓبكح انزَغٛم ُٙ ػوٚجخ نانًؤٍَخ انوبيخ رُٕٛو طٕه يظلٓخ ٍٔبهٚخ انًِوٕل يٍ انَغم انزغبه٘، شٓبكح انيكبح ٔانلفم، شٓبكح  - ؤ

 .)إما رى اشزواؿّ( شٓبكح انَوٕكح، ؤطم فـبة انؼًبٌ انجُكٙشٓبكح االَزَبة ُٙ انٌوُخ انزغبهٚخ انظُبهٛخ، انًٔٛخ انًؼبُخ، 

 .انؤل رُِٛن ههٗ انًشوُخ انغٓخ هٍ انظبكهح انًَزقهظبد ثًٕعت فليبد ؤٔ ؤهًبل يٍ إَغبىِ ٚزى نًب ؿجًٔب كُوبد ههٗ انًزوبٓل يَزؾٔبد رظوٍ - ة

 .يٕهكح ؤٔ ثًٕاك يُغي ثوًم ؤٔ يظوُٙ ثؼًبٌ ثبنكبيم انًجبني يٌـبح ْنِ ركٍ نى يب نهٌٛو يبنٛخ يجبني ؤ٘ طوٍ ٚغٕى ال - د

 .ٚورجؾ طوٍ ؤ٘ يَزؾٔبد نهٌٛو ثزُٕو شٓبكح إَغبى يٍ انغٓخ انًقزظخ ثًزبثوخ انزُِٛن - س

يظوُٙ  ػًبٌ فـبة انًزوبٓل رٔلٚى ئبثم ثول إثوايّ انؤل ًٓٛخ يٍ ئليخ كُوخ - ُٔؾ ؿهجّ ؽبنخ ُٔٙ - ٚلُن نّ ؤٌ انوًهٛخزوبٓل ُٙ رُِٛن ٚغٕى ٓجم ثلء انً .0

 انلُوخ. ْنِ ًٓٛخ ٚوبكل

م انًِوٕل يٍ يظهؾخ انيكبح ٔانلفٚخ ( يبئخ انَ هٚبل، رُٕو شٓبكح ٍبه722,222زغبٔى إعًبنٙ ًٓٛزٓب يجهي )ظوٍ ؤ٘ يجبني يبنٛخ رزوهْ ثإهًبل رُِٛن انؤل رٚشزوؽ ن .3

 ثًب ِٚٛل صجٕد كُن يب َٚزؾْ ههٗ انًزوبٓل، ثبإلػبُخ إنٗ شٓبكح ٍبهٚخ انًِوٕل رِٛل االَزَبة نهٌوُخ انزغبهٚخ.

 

 تعديل األسعار     (23) مادة

 أل٘ هبئل ًٛو نَجت اهرِبم يٍ األعٕه ؤٔ انًٕاك ثوغ ؤٍوبه ههٗ ٚـوؤ ٓل يب ثَُجخ ههٛٓب انًزوبٓل األٍوبه عٕاى رولٚم انُض ُٙ روبٓلاد انًوكي ههٗ األيو اٍزهيو إما

 نّ رزووع ٓل يًب االٍزِبكح ُٙ ثؾّٔ انًوكي اؽزِبف ين انيٚبكح، نَُجخ ؤٓظٗ انؤل ههٗ ؽل ماد ُٙ ُٚض ٓله اإليكبٌ ؤٌ ْنِ انؾبنخ ُٙ ُٛواهٗ انؤل، ؿوُٙ يٍ

 .اَقِبع يٍ األعٕه ؤٔ األٍوبه
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 التغيريات  (24) مادة

 ًٓٛخ يغًٕم يٍ % ( هشوح ُٙ انًبئخ72) ال رزغبٔى ثَُجخ انًٕاك ؤٔ األهًبل ئلاه ىٚبكح ُٙ - انؤل رُِٛن ؤصُبء - ؽّٔ ههٗ انًوكي روبٓلاد كبُخ ُٙ انُض ٚغٕى .7

 ثبنيٚبكح انؤل ًٓٛخ ُٙ ْنِ انؾبنخ رولٚم ٚغو٘ يغًٕم ًٓٛخ انؤل، ههٗ ؤٌيٍ  انًبئخ ُٙ %( هشو02ٍٚ) رزغبٔى ال ثَُجخ انًٕاك ؤٔ األهًبل ئلاه إَٔبص ؤٔ انؤل،

 .رجوًب نننك اإلَٔبص ؤٔ

 نغُخ نلهاٍخ ؿهجبد انزٌٛٛو، ٔٚؾلك انٔواه األؽكبو انًزوهٔخ ثزشكٛم انهغُخ ٔيٓبيٓب ٔؤٍهٕة هًهٓب. انًلٚو انوبورُشإ ثٔواه يٍ  .0

 

 التكصري يف تيفيذ التعاقدات  (25) مادة

 األفوٖ انؤٕك ًٓٛخ %( ي72ٍ) رزغبٔى ٔال هٕٔك انزٕهٚل، ًٓٛخ %( ي6ٍرزغبٔى ) ال رإفٛو ًوايخ ههّٛ رِوع انًؾلك انًٕهل رإفو انًزوبٓل ُٙ رُِٛن انؤل هٍ إما .7

 انزإفٛو. نٌوايخ ركبنَٛ اإلشواٍ ههٗ رُِٛن انًشؤم فالل يلح فؼٕهّ انًزوبٓل ٔٚزؾًم

 ًٓٛخ ؽَى ين انؤل ًٓٛخ يٍ %(72) رزغبٔى ًوايخ ال ههّٛ رِوع انزيايبرّ، رُِٛن ُٙ انًَزًوانزُِٛن  ماد ٔانؤٕك ٔانزشٌٛم انظٛبَخ هٕٔك ُٙ انًزوبٓل ٓظو إما .0

 .رُِن نى انزٙ هًبلاأل

 .نّ هبئل ًٛو أليو انزُِٛن ٚٔبٍثئ انًزوبٓل إما ؤيو ؤٔ ٔٓذ، يٍ رجٔٗ ًُٛب رُِٛنْب ًٚكٍ ال إػبُٛخ ثإهًبل انًزوبٓل كهَ إما انؤل يلح رًلٚل نهًوكي ٚغٕى .3

 ههٗ انؾظٕل إنٗ ركهِزّ ثبإلػبُخ ثهٌذ يوّ يًٓب انًزوبٓل ؽَبة ههٗ يُّ رجٔٗ يب ٔرُِٛن انوًم ٍؾت ُٙ ؽّٔ ههٗ انٌٛو ين انًوكي روبٓلاد كبُخ ُٙ انُض ٚهيو .4

%( 72ٚوبكل ) هًب انزٕهٚل ؤٔ انزُِٛن ُٙ انزإفٛو ىٚبكح ؽبنخ ُٙ ؤٔ انؤل ُٙ ههٛٓب انًُظٕص انزيايبرّ يٍ ثإ٘ انًزوبٓل يوّ ُٔبء هلو ؽبنخ ُٙ ٔمنك انًُبٍت انزوٕٚغ

 :انزبنٛخ:  انؾبالد منك يٍ َٔٚزضُٗ.  نّ انًؾلكح انًلح يٍ انًبئخ ُٙ هشوح

 .كٌٕ هلو انُٕبء َبرغًب هٍ ٕٓح ٓٓوٚخ فبهعخ هٍ إهاكرّ - ؤ

 .إػبُٛخ ريٚل هٍ انَُجخ انًؾلكح ُٙ انؤلركهَٛ انًزوبٓل يوّ ثإهًبل  - ة

 إما كبٌ هلو االنزياو نَجت هبئل إنٗ انًوكي. - د
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 ضناٌ قطع الغيار (26) مادة

 عٓيح انًؤيُخ نٓب، ُئٌ انًٕهك يهيو ثبنزوٕٚغ هٍ كبُخ األػواه انًزورجخ ههٗ منك. نخ إػواه ٓـن انٌٛبه انًٕهكح ثبألٚشبه ُٙ فـبة انزوًٛل ؤٔ انؤل ؤَّ ُٙ ؽب

 

 ستالو املواد واألعنال واخلدماتا (27) مادة

 انؤل. رُِٛن ههٗ انًشوُخ انٕؽلح اإلكاهٚخ ٓجم يٍ فليبد ؤٔ ؤهًبل ؤٔ يٕاك ؤ٘ اٍزالو ٚزى .7

 يٍ كَّٕ ؽبنخ ُٙ( انؼًبٌ ُزوح ثلء ربهٚـ نقليبد. ٔٚوزجو ربهٚـ اإلَغبى َْٕغبى األهًبل ؤٔ اهْب انغٓخ انًَزهًخ رزؼًٍ ربهٚـ إٕٚصْ االٍزالو ثشٓبكح رظل .0

  .ٔيُبٍجخ لكحيؾ يلح فالل ُِٚنْب ؤٌ يوّ انًزوبٓل ههٗ ٚزوٍٛ ٔانزٙ ثبنشٓبكح انُٕآض، روُْ ؤٌ انًشوُخ انغٓخ ههٗ ٚزوٍٛ انؤل( كًب يزـهجبد

 .يخ نهًٕاطِبد انًوزًلح يٍ انًوكيهًبل انًُِنح ؤٔ انقليبد انًٔلاألانًٕاك انًٕهكح ؤٔ يـبثٔخ بنخ يٕأُخ ٚغت هلو إطلاه ؤ٘ شٓبكح اٍزالو ؤٔ إَغبى إال ُٙ ؽ .3

ثئهلاك رٔوٚو ٚزؼًٍ األهًبل ؤٔ انقليبد انًُغيح ٔانًزجٔٛخ، ثؾٛش ُٚزٓٙ  انًشوُخ انٕؽلح اإلكاهٚخُٙ ؽبنخ اَزٓبء يلح انؤل كٌٔ ؤٌ ٚزى اَغبى يزـهجبرّ، رهزيو  .4

 انزٔوٚو إنٗ إؽلٖ انؾبالد انزبنٛخ: 

 .ٔ انقليبد ٓل ؤَغيد ٔؤَٓب ُٙ ٔػن ٓبثم نالٍزالو ٕٔٚطٙ ثبٍزاليٓبهًبل ؤل انزٔوٚو ثإٌ األؤٌ ٚشٓ - ؤ

 ٔ انقليبد ًٛو يكزًهخ، ٕٔٚطٙ ثولو اٍزاليٓب.هًبل ؤؤٌ ٚشٓل انزٔوٚو ثإٌ األ - ة

 انظالؽٛخ ُٙ االٍزالو. ل ثبنُزٛغخ انًوزًلح يٍ ٓجم طبؽتٚجهي انًزوبٓ .5

، ٚورجؾ اإلُواط هٍ فـبة ػًبٌ ؽٍَ انزُِٛن )إٌ ٔعل( عًٛن األؽٕال. ُٔٙ و شٓبكح اٍزالو ؤٔ إَغبى يزكبيهخإال ثزُٕ يوّل انًزوبٓال رَلك كبيم يَزؾٔبد  .6

 .ثظلٔه شٓبكح اٍزالو َٓبئٛخ

 هالِ نهغٓخ انًشوُخ ُٙ ؽبنخ هلو روبٓل انًوكي ين عٓخ فبهعٛخ نإلشواٍ ههٗ انزُِٛن.ًضم انًوكي ثٌُِ انًٓبو انًَُلح ؤٕٚٔو ي .7
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